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                                     สวนที่ 1     

     การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

               บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) มีช่ือภาษาอังกฤษวา Thai Plaspac Public Company  
Limited.  เริ่มกอต้ังเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจางผลิตบรรจุภัณฑทําจาก พลาสติกประเภท
ขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติกในรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม เขาจดทะเบียนเปน
บริษัทจํากัดมหาชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดขยายการประกอบธรุกิจ ออกเปน 3 กระบวนการผลิต คือ กระบวนการ
ผลิตแบบฉีด(Injection Moulding)  กระบวนการผลิตแบบเปา(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบPET(Injection - 
Blow Moulding) โดยไดทําการผลิตภายใตระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไดการรับรอง
มาตรฐานสากลจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)   

1.1 วิสัยทัศน (VISION)  
บริษัทฯไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจเพ่ือไปสูเปาหมาย ที่วา “We are the best 

of the rigid packaging business” โดยบริษัทมีคติพจนในการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาตลอด คือ “Your Packaging 
Partner” หมายถึงการเขาไปมีสวนรวมกับการทํางานของคูคาเชน ใหคําปรึกษาแนะนํา,สรรหาและจัดหาวัตถุดิบ,
เพ่ือใหคูคาไดรับสินคาที่มีรูปแบบและคุณภาพตรงความตองการในราคาท่ียุติธรรม  

1.2 พันธะกิจ (MISSION) 
บริษัทยังมีการกําหนดหลักการเพ่ือนําไปสูเปาหมายการเจริญเติบโตที่คงที่และตอเน่ือง ไมนอยกวา 10% ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทสามารรักษาตลาดไวอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย 

 Quality  คุณภาพ คือ การรักษาคุณภาพสินคาและบริการ ใหไดมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ  
 Punctuality  การตรงตอเวลา คือการการทํางานหรือการผลิตใหไดตรงกําหนดเวลา 
 Reliability  ความนาเช่ือถือ คือการยึดถือคํามั่นทางธุรกิจและการปฏิบัติตามสัญญาตาง ๆที่ตกลงไว 
 Sincerity  ความซื่อสัตยและจริงใจ คือการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม และตรงไปตรงมา   

1.3 คุณคา (VALUE)  

 Customer Focus  --  มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ  โดยการสรางสรรคงานเพ่ือตอบสนองลูกคา 
 Operational Excellence  --  การปฏิบัติการที่ดีเลิศ ดวยกระบวนการ ISO ระบบคุณภาพ ทันเวลาบริษัทฯมีการ

ดําเนินงานและบริหารงานอยางเปนระบบ มีการพัฒนาปรับ ปรุงอยางตอเน่ือง โดยนําระบบการจัดการดาน
คุณภาพ (Quality Management) เขามาใชในการทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุน ไดอยางแทจริง 
เชน 5 ส, ISO 9001:2008, GMP, HACCP, SAFETY, LOGISTIC, ENERGY SAVING, ZERO DEFECT  

 Technology & Innovation -- วิทยาการทางเทคนิคที่ทันสมัย โดยการคิดคนเครื่องมือที่ทันสมัยบริษัทฯมี
นโยบายที่จะสรรหาและจัดหาเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง และทันสมัยจากผูผลิตที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับใน
วงการอุตสาหกรรมเชน ญี่ปุน สวิสเซอรแลนด เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลด
ตนทุนจากการสูญเสีย และลดการใชพลังงาน 
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เลือกผูผลิตแมพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีมาตรฐานการผลิตสูง มีการออกแบบที่ดี และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ตลอดจนเลือกวัสดุในการทําที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับการใชงาน เพ่ือผลิตช้ินงานท่ีมีความ
ละเอียด แมนยํา และไดคุณภาพตามที่ตองการ 

 Passionate Industry Professionals – ความเปนมืออาชีพดานอุตสาหกรรม ดวยทีมงานที่มีประสบการณ
ยาวนาน  

 Corporate Governance  --  การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนไปตาม พรบ.ตลาด กลต.   
 Sustainability   --  บริษัทดําเนินนโยบายการเติบโดอยางยั่งยืน โดยมีการปฏิบัติตาม ระบบ CSR โดยมุงเนนทีม

บริหารใหความรวมมือ ประสานงาน รวมถึงสื่อสารไปยังระดับปฏิบัติการ โดยการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.)  มุงเนนการดูแลและบุคลากร โดยมีสวัสดิการท่ีเทาเทียมในแตละระดับอยางเหมาะ เพ่ือสรางคุณภาพชีวิต
พนักงานทุกคน 

การคัดเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง จากผูผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ดีในการ 
ผลิต เปนที่เช่ือถือได ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานในแตละชนิดของสินคาที่ผลิต และเปน Food 
grade เพ่ือใชกับสินคากลุมอาหาร หรือทนกับสารเคมีเพ่ือบรรจุนํ้ายาทําความสะอาด ทั้งน้ี บริษัทมุงเนนความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ อนามัยของผูบริโภคเปนหลัก  

นอกจากน้ีเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน และสรางสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ เพ่ือออกสู
ตลาด บริษัทจึงไดมีการจัดต้ังหนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (Research and Development Department)  เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑควบคูไปกับลูกคาเพ่ือสนองตอบตอความตองการลูกคา และเปนทางเลือกที่ลูกคาจะเช่ือมั่นได
วาผลิตภัณฑของลูกคาจะไดรับการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา อยางตอเน่ือง 

                1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
                 บริษทั พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจางผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑตาง ๆ และผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯได
มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญดังน้ี 

    ป                                                                    เหตุการณ 

2526 - เริ่มกอต้ังโรงงานในยานสาธุประดิษฐ 
- ขยายการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

2537 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 16 ลานบาทเปน 40 ลานบาท โดย บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป 
เขามาเปนผูถือหุนใหญรอยละ 60 

2538     
2540 

- กอสรางโรงงาน ณ ที่ต้ังปจจุบันและลงทุนในเครื่องจักรเพ่ิมเติม โดยใชเงินเพ่ิมทุน 
- เริ่มเปดใชโรงงาน ณ ที่ต้ังปจจุบัน 

2547 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวโดยผูถือหุนเดิมจาก 40 ลานบาทเปน 80 ลานบาท 
- บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ลานบาท แบงเปน 

หุนสามัญ 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท(ทุนชําระแลว 80 ลานหุน)  
2548 - ไดรับอนุญาตจาก คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

ตอประชาชน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 
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2549 - นําเงินจากการเพ่ิมทุนไปลงทุนขยายกิจการ เพ่ิมกระบวนการผลิตแบบPET(Injection-Blow Moulding) 
การฉีดถวยพลาสติกชนิด Thin Wall และพัฒนาการใชแมพิมพชนิด Hot Runner 

2553 - ขยายที่ทําการแหงที่ 3 ในที่ต้ังสํานักงานใหญ ประกอบดวยหองผลิตระบบปดที่ทันสมัยตามมาตรฐาน 
เพ่ิมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตาง ๆ เพ่ือใหมีกําลังการผลิตเพียงพอกับความตองการ 

       -       ไดรับรางวัล Best CEO Awards-Mai  และ  Best Performance Awards ในพิธีมอบรางวัล 
                SET AWARDS  2010 

2556 - จดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 255 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 255 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
(ทุนชําระแลว 200 ลานหุน) และเสนอใหใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบริษัท อายุ 3 ปจํานวน 
55  ลานหนวย ใหกับผูถือหุนเดิม 50 ลานหนวย และพนักงานของบริษัท 5 ลานหนวย   

2557 - มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทั้งในสวนที่ใหกับผูถือหุนเดิม และ
พนักงานของบริษัท ในระหวางป 2557 รวมจํานวน 1,141,500 หนวย ทําใหมีจํานวนหุนที่จดทะเบียนและ
ชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 201,327,025 หุน คิดเปนเงินรวม 201,327,025 บาท 

       -       ไดรับรางวัล ดีเดนดานผลการดําเนินงาน (Company Performance Award)  ในพิธีมอบรางวัล SET 
AWARDS  2014    

2558 - มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทั้งในสวนที่ใหกับผูถือหุนเดิม และ
พนักงานของบริษัท ในระหวางป 2558 รวมจํานวน 2,734,500 หนวย ทําใหมีจํานวนหุนที่จดทะเบียนและ
ชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 208,766,400 หุน คิดเปนเงินรวม 208,766,400 บาท 

       -       มีนักลงทุนกลุมครอบครัว โลเฮีย เขามาซื้อหุนสวนใหญจากกลุมผูถือหุนรายใหญเดิมจํานวนสัดสวน 
60.55% และไดมีการเปล่ียนอํานาจการควบคุมสวนใหญของบริษัท   

           
 1.3  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ  

             กอนวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตามปรากฏในโครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน)
ถือหุนเปน สัดสวนรอยละ 47.9 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลว หรือจํานวน 100 ลานหุน จากจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลว 
206 ลานหุนเศษ รวมถึงเปนผูมีสิทธิในหุน TPAC-W1 จํานวน 20 ลานหุน นับเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ   
             สําหรับความสัมพันธกับ บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) ในฐานะผูถือหุนรายใหญ เริ่มจาก 
ป 2537 บริษัทฯตองการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายกิจการสรางโรงงานแหงใหม(ปจจุบัน) บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) 
ไดเขามารวมทุนในสวนที่เพ่ิมจํานวน 24 ลานบาท ทําใหมีสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท ตอมาในป 
2547-2548 บริษัทฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 80 ลานบาท และไดรับอนุญาตใหขายหุนเพ่ิมทุน อีก 20 ลานบาท พรอมทั้งรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 หุนของบริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน) คงเหลือจํานวน 48 ลาน
หุนหรือเปนสัดสวนรอยละ 48 สถานะภาพเปนเพียงผูถือหุนรายใหญ และในป 2556 บริษัทฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 255 ลาน
บาท ความสัมพันธดานธุรกิจเปนเพียงการคาปกติในปริมาณที่นอยมาก       
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เมื่อครอบครัว โลเฮีย โดย คุณอานุช โลเฮีย ไดเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บริษัท โมเดอรน
ฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงไดเขาซื้อหุนของผูถือหุนรายใหญกลุมหน่ึง ทําใหหลังจากวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงพนสภาพในการเก่ียวเน่ืองใด ๆ กับกลุมธุรกิจของ บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) เริ่มแตวันที่มีการ
ซื้อขายเกิดขึ้น โดยกรรมการผูมีอํานาจทั้งชุดของกลุมโมเดอรนฟอรม ไดลาออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท
ทั้งหมด ต้ังแต วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เปนตนมา  
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 จากวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เปนตนมา  นายอานุช โลเฮีย จึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยไดมีการแตงต้ัง
กรรมการผูมีอํานาจ ชุดใหม รวม 8 ทาน นําโดยนายเควิน คูมาร ชารมา และคณะ โดยนายธีรวิทย บุษยะโภคะ ยังคงเปน
กรรมการผูมีอํานาจ 1 ใน 8 ของกรรมการชุดใหม และยังคงบริหารธุรกิจไปตามเดิม  

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือการรับจางผลิตบรรจุภัณฑทําจากพลาสติก ประเภทขวดและฝา และช้ินสวนพลาสติก ใน
รูปแบบตางๆ ตามความตองการใชงานของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งสินคาสวนใหญ เปนสินคาที่ใชแลวทิ้งไป
(Disposable) เชนขวดนมสด นมเปรี้ยว ขวดน้ํายาบวนปาก ขวดนํ้ายาทําความสะอาดในครัวเรือน เปนตน โดยใชกระบวนการ
ผลิต หลัก 3 ประเภทคือ กระบวนการผลิตแบบฉีด(Injection Moulding), กระบวน การผลิตแบบเปา(Blow Moulding) และ
กระบวนการผลิตแบบ PET (Injection–Blow Moulding) ภายใตระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ได
การรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)  
        บรรจุภัณฑที่บริษัทฯทําการผลิต แยกตามประเภทอุตสาหกรรมเปน 4 ประเภท คือบรรจุภัณฑเพ่ือบรรจุอาหารและ
เครื่องด่ืม บรรจุภัณฑเพ่ือใชบรรจุของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ บรรจุภัณฑสําหรับของใชในครัว เรือน และช้ินสวนอุปกรณ
เครื่องมือชางและเฟอรนิเจอร 
 
2.1 โครงสรางรายได 

 
 อาทิ รายไดจากการขายเศษพลาสติก การขายแมพิมพลูกคา และกําไรจากการขายทรัพยสิน เปนตน 
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2.2 โครงสรางรายไดแบงตามอุตสาหกรรม 

 
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจางผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา และช้ินสวนพลาสติกในรูปแบบตางๆ
ตามความตองการใชงานของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งสินคาสวนใหญเปนสินคาที่ใชแลวทิ้งไป (Disposable) และบริษัท
ฯมีนโยบายที่จะไมใหลูกคารายใดรายหนึ่งมีสวนแบงการตลาดเกินกวารอยละ 20 ของรายไดรวมของทุกกลุม เพ่ือกระจาย
ความเสี่ยงจากการตองพ่ึงพิงรายไดจากรายใดรายหน่ึงเปนหลัก โดยไดแบง กลุมสายการผลิตตามอุตสาหกรรมของลูกคา
ประเภทตางๆไว 4 กลุมดังน้ี  

  1. บรรจุภัณฑเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดวยบรรจุภัณฑ ประเภทขวด อาทิ เชน ขวดขวด
นมสด, นมเปรี้ยวพรอมด่ืม, ขวดบรรจุครีมเทียม, ขวดนํ้ามะพราว,แกลลอนบรรจุซอสมะเขือเทศ และ ประเภทฝา เพ่ือใชปด
ภาชนะบรรจุอาหารไดแก ฝาขวดกาแฟ,ฝาขวดเครื่องด่ืมมอลตสกัด,ฝาปดขวดนมสดและนมเปรี้ยวพรอมด่ืม, ถวยโยเกิรต, ฝา
และกลองไอศครีม, จุกและฝาบนกลองกระดาษบรรจุนํ้าผลไม, จุกและฝาปดขวดซอส เปนตน 
                เน่ืองจากบรรจุภัณฑเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม มีลักษณะพิเศษของบรรจุภัณฑที่ตองสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง บริษัทฯจึงใหความสําคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑประเภทน้ีเปนพิเศษ ดังน้ี 

- แยกสวนการทํางานตางหาก ภายในหองระบบปด(Clean Room) เพ่ือปองกันการปนเปอนของ ฝุนละอองและ
แบคทีเรีย ตามมาตรฐานหอง Clean Room  

- นําระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) มาใชในการควบคุมการผลิต 
บรรจุภัณฑ และไดนําระบบ HACCP มาใชเพ่ิมขึ้นกับผลิตภัณฑประเภทยาและเวชภัณฑ 

- วัตถุดิบทุกชนิด ที่นํามาใชในกระบวนการผลิต ต้ังแตเม็ดพลาสติกรวมไปถึงเม็ดสีที่ใชผสมพลาสติก ตองเปน
เกรดที่ใชสําหรับอาหาร(Food Grade)เทาน้ัน  

- บริษัทฯมีนโยบายที่จะไมใชวัตถุดิบที่ผานกระบวนการการผลิตแลวที่ไมมีคุณภาพเพียงพอหรือการนําเศษ
วัตถุดิบจากแหลงภายนอกบริษัทฯกลับมาใชใหม(Recycle) โดยเด็ดขาด  

2.  บรรจุภัณฑสําหรับของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ ประกอบดวยบรรจุภัณฑประเภทขวดและฝาปดภาชนะ เชน 
ขวดและฝานํ้ายาบวนปาก ขวดและฝาสบูเหลว ขวดและฝาเวชภัณฑ ขวดและฝานํ้ายาระงับกล่ินกาย ขวดและฝาโลช่ันทําความ
สะอาดผิว ขวดและฝาแปงโรยตัว ขวดและฝาบรรจุยาวิตามิน เปนตน 

  ลานบาท สัดสวน  ลานบาท สัดสวน   ลานบาท สัดสวน

838 53% 826 49% 810 51%

บรรจุภัณฑของใชสวนบุคคลและ 425 27% 488 29% 428 27%

บรรจุภัณฑของใชในครัวเรือน 259 16% 307 18% 305 19%

เครื่องมือชางและชิ้นสวนเฟอรนิเจอร 50 3% 52 3% 41 3%

รายไดจากการขาย 1,572 99% 1,673 99% 1,584 99%

รายไดอ่ืน ๆ 19 1% 13 1% 12 1%

รวมรายได 1,591 100% 1,686 100% 1,596 100%

2558
                 ผลิตภัณฑ

2556 2557

บรรจุภัณฑเพ่ือใชในอุตสาหกรรม

อาหาร และเครื่องดื่ม
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ผลิตภัณฑประเภทน้ีมีลักษณะพิเศษ เพราะใชบรรจุผลิตภัณฑที่ใชกับรางกายมนุษยโดยตรงจึงตองใชมาตรฐาน การผลิต
เชนเดียวกับการผลิตบรรจุภัณฑเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเชนกัน 

 3.  บรรจุภัณฑสําหรับของใชในครัวเรือน ประกอบไปดวยบรรจุภัณฑประเภทขวดในขนาดและรูปทรง ตางๆ และ
ฝาปดภาชนะ เชน ขวดนํ้ายาลางพ้ืนและสุขภัณฑ ตลับและฝากดสเปรยนํ้าหอมดบักล่ิน ฝาสเปรยใชกับกระปองสเปรยปรับ
อากาศและสเปรยกําจัดแมลง ฝาขวดน้ําหอมปรับอากาศ ขวดและฝานํ้ายาฆาเช้ือ ดามแปรง  ทําความสะอาดพ้ืนและสุขภัณฑ 
เปนตน  

4.  ผลิตภัณฑอุปกรณเคร่ืองมือชาง และสวนประกอบเฟอรนิเจอร ประกอบดวย กลองตลับเมตร ช้ิน สวนไมบรรทัด
วัดระดับนํ้า ทาวแขนเกาอี้ ช้ินสวนลอเกาอี้ พนักพิง ฝาปดชองสายไฟโตะทํางาน แผนพลาสติก ปดหลังพนักเบาะเกาอี้  เปน
ตน  

2.3 การตลาด และภาวการณแขงขัน 

การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการท่ีสําคัญ บริษัทฯ มีกลยุทธในการทําการตลาด ดังน้ี 

ดานคุณภาพ (Quality) 

บริษัทฯใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง และรักษาระดับมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑอยางยั่งยืน เพ่ือใหคูคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยจัดใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคาที่เปน

มาตรฐานในทุกขั้นตอนอยางสมํ่าเสมอ โดยสวนงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ (Quality Assurance) เริ่มต้ังแต

การตรวจสอบวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต ขั้นตอนระหวางการผลิต และขั้นตอนกอนสงสินคาไปยังคูคา นอกจากน้ีบริษัทฯ

ยังไดนําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP, HACCP มาใชในการควบคุมขั้นตอนในการทํางาน และปองกัน

การปนเปอนสิ่งสกปรกตลอดจนเช้ือโรคตางๆ (Contaminate) ทําใหมีอัตราการผลิตสินคาดอยคุณภาพที่ตํ่าและเพ่ือใหการ

รักษามาตร ฐานดานคุณภาพเปน ไปอยางยั่งยืน บริษัทฯจึงยึดมั่นในหลัก 5 M ซึง่เปนหลักในการทํางานของบริษัท ดานการ

ใหบริการ (Service) 

นอกจากบริษัทฯจะใหความสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและรักษาระดับมาตรฐานของ ผลิต 

ภัณฑอยางยั่งยืนเปนอันดับตน ๆแลว การใหบริการและดูแลความตองการของคูคาก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งเชนกัน จะเห็นได

จากการกําหนดวิสัยทัศน(Vision) ของบริษัทฯที่วา “Your Packaging Partner” และบริษัทฯไดตระหนักและยึดถือปฏิบัติมา

โดยตลอด เชน การจัดการจัดสงสินคาที่ตรงเวลาและความตองการของคูคา การนําระบบโลจิสติก มาใชทั้งระบบ ต้ังแตการ

วางแผนการผลิต การเก็บรักษาและเก็บสํารองสินคาการ จัดสงสินคาถึงโกดังคูคา การเขาไปมีสวนรวมใหคําปรึกษาแนะนํากับ

คูคาในการออก แบบ เลือกวัตถุดิบ การให บริการหลังการขาย เชนเขาไปรวมทดสอบผลิตภัณฑเมื่อเริ่มนําไปใชบรรจุสินคา

ของคูคา การเขาไปชวยแกปญหาการใชงานบรรจุภัณฑเมื่อคูคารองขอ เปนตน          

 ดานราคา (Price) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูง เพ่ือใหคูคาไดรับสินคาที่เหมาะสมกับการใชงานและ

ไดรับความพึงพอใจ อยางไรก็ตามบริษัทฯคํานึงถึงการกําหนดราคาสินคาที่เปนธรรมและเหมาะสมกับการใชของคูคาอีกดวย 

เพ่ือรักษาความสัมพันธในระยะยาว จึงเลือกที่หาวิธีการผลิตสินคาดวยวิธี การประหยัดตนทุนใหกับคูคา สําหรับตนทุนการ
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ผลิตสําคัญคือเม็ดพลาสติก ก็จะทําขอตกลงที่จะปรับราคาสินคาขึ้นลงตามราคาเม็ดพลาสติกที่ขึ้นลงเกินกวามูลคาที่ตกลงกัน

ไวเปนรายไตรมาส เพ่ือใหคูคาไดซื้อสินคาดวยราคาที่ยุติธรรม 

ดานการสรางความสัมพันธอันดีตอคูคา  

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานคูคาเดิมใหอยูกับบริษัทฯ พรอมกับการขยายฐานคูคาใหมใหกับบริษัทฯเพ่ิมขึ้น 

โดยกําหนดแนวทางใหกับทีมงานของบริษัทในการสรางความสัมพันธอันดีกับคูคา(Customer Relationship Management : 

CRM)ในระยะยาวเปนสําคัญ มีแผนงานในการดูแลความตองการของคูคาในดานตาง ๆ อาทิเชนการสอบถามความพึงพอใจ

ในคุณภาพสินคาและบริการ ตลอดจนความตองการใหม ๆของคูคา  แมวาบริษัทฯเช่ือวาคุณภาพของสินคาเปนกุญแจสําคัญใน

ความสําเร็จและความไววางใจจากคูคา แตก็ตระหนักดีถึงความสําคัญของการใหบริการท่ีดีควบคูไปดวย 

กลุมคูคาหลักและคูคาเปาหมายของบริษัทฯ  

กลุมคูคาหลักของบริษัทฯต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลวนเปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับ

ของผูบริโภคอุปโภคโดยทั่วไป ซึ่งเปนบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศท่ีมีความตองการสินคา ที่มีคุณภาพมาตรฐานและ

รักษามาตรฐานของสินคาไดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดปราศ จากสิ่งปนเปอนและเช้ือโรค ดังน้ัน

บริษัทคูคาหลักของบริษัทจึงมีอายุการติดตอกับบริษัทฯมามากกวา 1 ปถึง 30 ป สําหรับคูคาเปาหมายยังคงเปนผูผลิตสินคา

อุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียง และเปนที่ยอมรับของผู    บริโภคอุปโภคเปนบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ใหความสําคญั

กับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานและรักษามาตรฐาน ของสินคาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาดปราศจากสิ่ง

ปนเปอนและเช้ือโรค 

แตบริษัทฯก็มีนโยบายที่จะไมพ่ึงพิงกับคูคารายใดรายหนึ่ง ที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ20 ของรายไดรวม จึงพยายาม

เพ่ิมจํานวนรายคูคาใหมากขึ้นในแตละป และจากการที่บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณ ทางธุรกิจอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะในเรื่อง

การรักษาความลับทางการคาใหกับคูคาทุกรายเปนอยางดีเสมอมาทําใหไดรับความไววางใจจากคูคาทุกราย แมจะเปนคูคาที่ทํา

ธุรกิจในกลุมเดียวกันก็ตาม 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

การท่ีกลุมคูคาหลัก และกลุมที่เปนเปาหมายของบริษัทฯ เปนกลุมผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียง และเปนที่

ยอมรับของผูบริโภคอุปโภค ดังน้ันฝายขายและฝายการตลาดของบริษัทฯจึงมีหนาที่ในการติดตอเพ่ือนํา เสนอสินคาตอคูคา

แบบเฉพาะเจาะจงเปนหลัก สําหรับการขายแบงออกเปน ฝายนําเสนอ (Technical Sales) และฝายประสานงานขาย (Sale 

Administration) โดยฝายนําเสนอสินคาจะใหบริการกับคูคาโดยการออกไปพบคูคาหลัก หรือคูคาที่เปนเปาหมายที่บริษัทฯคาด

วาอาจจะเปนคูคาในอนาคตยังที่ทําการของคูคา และใหบริการกับคูคาที่ติดตอเขามาที่บริษัทฯ สําหรับฝายประสานงานมีหนาที่

ติดตามดูแลความตองการของคูคา และชวยประสานงานกับคูคาในเรื่องตางๆ ที่คูคาตองการเชน การสั่งซื้อสินคา การรับแจง

สินคามีขอ บกพรอง อยูประจํา ณ ที่ทําการของ บริษัทฯ เพ่ือสะดวกแกคูคาที่จะติดตอเขามา 
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ภาวการณแขงขัน 

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
บรรจุภัณฑพลาสติกถือเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของสินคา ที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา ทั้ง

ในดานความสวยงาม และความสะดวกในการใชงานของผลิตภัณฑ และถือวาเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่ตองทิ้งไปพรอมกับสินคา
เมื่อใชหมดแลว นอกจากน้ียังเปนสวนสําคัญในการชวยรักษาคุณภาพสินคาระหวาง รอการขาย ทําใหอุตสาหกรรมผลิตบรรจุ
ภัณฑพลาสติกมีการแขงขันที่สูง ทั้งจากผูผลิตภายในประเทศและผู ผลิตจากตางประเทศ โดยรวมแลวมีการแขงขันทั้งในดาน
ราคา คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุภัณฑ   

แตจากการที่สินคาบรรจุภัณฑพลาสติกถูกใชโดยผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมในการบรรจุสินคาเพ่ือจําหนายใหผูบริโภคอีกทอด
หน่ึง ผูบริโภคไมไดเปนผูใชโดยตรง ดังน้ันคูคาของบริษัทฯจึงเนนในเรื่องคุณภาพของบรรจุภัณฑที่ตองมีคุณภาพมาตรฐาน
สูงและมีความนาเช่ือถือของผูผลิตเปนปจจัยสําคัญ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑที่ใชกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ตองการ
ความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนและเช้ือโรคตาง ๆถูกตองตามมาตรฐานGMPอีกดวย ซึ่งมีผูประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑพลาสติกเพียงไมก่ีรายที่มีคุณสมบัติตามที่  ตองการ และบริษัทฯก็เปนหน่ึงในผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กลาวมา สําหรับคูคาเมื่อมีความเช่ือมั่นในผูผลิตรายใดแลวมักจะไมเปล่ียนผูผลิต บริษัทฯตระหนักดีถึงการรักษามาตร 
ฐานคุณภาพสินคาและความสัมพันธอันดีกับคูคา เพ่ือรักษาฐานลูกคาใหคงอยูกับบริษัทฯ และปรัชญาของบริษัท ที่จะเปนผู
รวม งานในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือดานบรรจุภัณฑกับคูคาแทนการเปนเพียงผูขายสินคา  สงผลใหบริษัทฯ
สามารถทําธุรกิจกับคูคาแตละรายเปนระยะเวลานาน และไดรับการยอมรับจากลูกคากลุมตางๆ 

 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

เศรษฐกิจภายในประเทศ นับต้ังแตตนป 2558 ยังไมสามารถเติบโตตอเน่ืองจากป 2557 แมจะมีความพยายาม จาก
ภาครัฐที่จะสงเสริมใหเกิดการขยายตัวดานเศรษฐกิจดวยวิธีการตาง ๆ เชน พยายามใหมีการเบิกจายงบลงทุนของภาครัฐให
มากขึ้น มีการอนุมัติโครงการคมนาคมขนสงขนาดใหญ อยางไรก็ตาม การปรับลดของราคาสินคาภาคเกษตรอันสืบ
เน่ืองมาจากภาวะตลาดโลก สงผลกระทบตอการใชจายของประชาชน อีกทั้งการลงทุนของภาคเอกชนก็ลดลงตามไปดวย การ
จางงานเริ่มชะลอตัวลง และยังไดรับแรงกดดันจากตางประเทศ เรื่องสิทธิประโยชนทางการคา นอกจากน้ีภาวการณผันแปร
ของราคานํ้ามันในตลาดโลก มีผลใหราคาวัตถุดิบผันผวน ยากตอการควบคุมตนทุน ทําใหการดําเนินกิจการเปนไปอยาง
ยากลําบาก จนทําใหบริษัทไมสามารถเพิ่มยอดการจําหนายในป 2558 ไดตามท่ีคาดไว  

ในป 2559 บริษัทคาดวาสถานการณตางๆจะคลี่คลายดีขึ้น โดยเฉพาะราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวมาอยูใน

ระดับตํ่าลงในระยะ 2 ไตรมาสที่ผานมา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนวัตถุดิบโดยเฉล่ียลดตํ่าลงกวาป 2558 แตเหตุปจจัยดานอื่นๆก็

ยังคงอยู จึงคาดหวังไดวาผลการดําเนินงานของป 2559 จะดีขึ้นกวา ปที่ผานมา 

ในป 2559 บริษัทไดประเมินวาบริษัทจะมีอัตราการเติบโตจากการจําหนายสินคาที่สูงขึ้นกวาป 2558 ที่ผานมา  ขณะเดียวกันก็

ตองมีการลงทุนในปจจัยการผลิตใหเพียงพอกับการเติบโต โดยเนนการนําเทคโนโลยีในการผลิตแบบอัตโนมัติมากขึ้น เพ่ือ

ทดแทนการเพ่ิมกําลังพลไมใหสูงมากกวาปจจุบัน และควบคุมตนทุนการผลิตใหตํ่าลง 
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2.4  การจัดหาผลิตภัณฑ 
 2.4.1  ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ     
               

  ปจจุบันบริษัทฯมีอาคารโรงงานที่ใชในการผลิตจํานวน 3 แหง บนพ้ืนที่ทั้งสิ้นรวมประมาณ 23,700  ตารางเมตร 
สํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
สาขาต้ังอยูเลขท่ี 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร    
                  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตและกําลังการผลิต รวมท้ังสิ้นดังน้ี 
 

                  กระบวนการผลิต              กําลังการผลิตสูงสุดตอป (ตัน) 
กระบวนการผลิตแบบฉีด 7,000 
กระบวนการผลิตแบบเปา 9,000 
กระบวนการผลิตแบบ PET 4,000 

            บริษัทฯดําเนินการผลิตสัปดาหละ 6 วัน ๆละ 24 ช่ัวโมงโดยแบงการทํางานออกเปน 3 ชวง ทั้งน้ีหาก การผลิตของ
บริษัทฯ เต็มกําลังการผลิตหรือไมเหมาะกับขนาดของเครื่องที่มี บริษัทฯสามารถจางบริษัทอื่นที่มีระบบการผลิตมีมาตรฐาน
เชนเดียวกับบริษัทฯได โดยบริษัทฯจะจัดแมพิมพให เพ่ือควบคุมรูปแบบสินคาใหตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกเหนือจากน้ี
ยังใหคําแนะนําในการควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจเพื่อรับรองสินคากอนจัดสงลูกคา     
             การจัดหาวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
            วัตถุดิบที่ใชในการผลิต บริษัทฯจะเปนผูจัดหาใหตรงตามความตองการของคูคา โดยคูคาจะเปนผูกําหนด ชนิดและ
คุณภาพใหกับบริษัทฯ วัตถุดิบหลักในการผลิตแบงออกเปน 3 ประเภทหลักคือ  
             1)  เม็ดพลาสติก สําหรับเม็ดพลาสติกประเภทตางๆที่บริษัทฯใชอยูในปจจุบัน อาทิเชน  
                   PP (Poly Propylene) เปนพลาสติกที่มีความเหนียว ทนทานตอความรอนความช้ืนไดดี ตัวอยางสินคา 
                        ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ี ไดแก ฝาปดขวดกาแฟ ฝาปดขวดเครื่องด่ืมมอลตสกัด กลองและฝา ไอศกรีม ฝาขวด

ครีมเทียม ถวยโยเกิรต เปนตน 
                   PE (Poly Ethylene) เปนพลาสติกที่มีความออนตัวยืดหยุนไดดี แบงเปนชนิดLDPE(Low Density)  และ

HDPE(High Density) ซึ่งมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไปอีกเล็กนอย ตัวอยางสินคาที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ี
ไดแก ขวดนมPasteurized, ขวดนมเปรี้ยว, ขวดนํ้ายาลางหองนํ้า, ฝาปดกลองอาหาร เปนตน 

                 PS (Poly Styrene) เปนพลาสติกที่มีความใส แข็ง ตัวอยางสินคาที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก ตลับ 
                        บรรจุนํ้าพริก, แกวนํ้า, ของเลน เปนตน 
                 ABS (Acrylonitrile Butadiene Poly Styrene) เปนพลาสติกที่มีความแข็ง เหนียว ตัวอยางสินคาที่ผลิต  
                        จากพลาสติกชนิดน้ีไดแก อุปกรณเครื่องมือชาง ช้ินสวนเฟอรนิเจอร เปนตน 
                 PET (Polyethylene Terephthalate) เปนพลาสติกที่มีความบาง ใส เหนียว และออนตัว ตัวอยางสินคา 
                         ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก ขวดแชมพูใส, ขวดนํ้ายาบวนปาก, ขวดนํ้ายาทําความสะอาด  
                         เปนตน  
             เน่ืองจากเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักสําคัญที่ใชในการผลิต บริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาเม็ดพลาสติก โดยการ
สั่งซื้อโดยตรงจากผูผลิตหรือตัวแทนนําเขาเทาน้ัน เพ่ือใหมั่นใจในมาตรฐานของคุณภาพสินคา ความ สามารถในการจัดสง
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ตรงตามกําหนดและตรงตามปริมาณที่ทําการสั่งซื้อ โดยจะไมผูกพันการสั่งซื้อจากผูผลิตรายใดรายหน่ึงเทาน้ัน แตจะทําการ
ทดสอบการใชเม็ดพลาสติกชนิดเดียวกันจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายหลายราย เพ่ือใหสามารถเปล่ียนไปใชวัตถุดิบจากราย
อื่นไดทันที หากผูผลิตรายเดิมไมสามารถสงมอบสินคาไดตามกําหนดหรือมีการปรับราคาสูงขึ้น สําหรับเรื่องราคาวัตถุดิบ
บริษัทฯมีการเฝาติดตามสถานการณราคาอยางใกลชิดโดยวิเคราะหจากราคาตลาดท้ังในประเทศ,ภูมิภาคและตางประเทศรวม 
กับอุปสงคและอุปทาน ของเม็ดพลาสติก ณ ขณะนั้น โดยใชหลักในการซื้อเพ่ือใหเพียงพอกับปริมาณการใชในการผลิตตาม
คําสั่งซื้อที่ไดรับลวงหนาอยางนอย 3 เดือน ไมมีนโยบายในการซื้อเผ่ือเก็งกําไรราคา  

              2) เม็ดสีผสมพลาสติก (Pigment) เปนสวนประกอบเพียงเล็กนอย แตเน่ืองจากตองนํามาผสมกับเม็ด  พลาสติกเพ่ือให
ไดสีตามที่คูคากําหนด และเน่ืองจากสินคาสวนใหญใชบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนสินคา ที่ใชกับรางกายมนุษย 
บริษัทฯจึงเลือกใชชนิดที่ใชกับอาหาร(Food grade) เชนเดียวกับเม็ดพลาสติก 
              บริษัทฯมีการคัดเลือกผูผลิตหรือตัวแทนนําเขาที่มีคุณภาพและนาเช่ือถือ และนอกจากจะตองมีเอกสารยืนยันวาเปน
ชนิดที่ใชกับอาหาร(Food grade)แลว ยังตองมีการออกเอกสารรับรองคุณภาพ(COA) ทุกครั้งในการจัดสง เพ่ือมั่นใจวามี
คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด และตรงตามปริมาณที่ทําการสั่งซื้อ  

              3) วัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งใชประกอบการผลิต ที่สําคัญอาทิ สารเติมแตง โฟม ฟลม เมมเบรน (Membrane) เปนตน โดย
บริษัทฯไดทําการสั่งซื้อจากผูผลิตและจําหนายภายในประเทศจํานวนหลายราย ทั้งน้ีที่ผานมาบริษัทไมมีการจัดซื้อวัตถุดิบจาก
ผูจัดจําหนายรายใดรายหน่ึงเกิน 30% 

2.4.2 ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
               เน่ืองจากกระบวนการผลิตไมกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมโดยตรง จึงมีการควบคุมในเรื่องผลกระทบจากการ
ทํางานเชน อุปกรณปองกันสุขภาพตางๆใหกับผูปฏิบัติงาน อาทิ หนากากปองกันฝุนละออง อุปกรณปองกันการรับเสียงดัง  
อุปกรณเข็มขัดพยุงหลัง แอลกอฮอลลเช็ดมือเพ่ือฆาเช้ือ   
               นอกจากน้ีวัสดุเหลือใชจากการผลิต จะจําหนายใหกับผูซื้อไดรับอนุญาตเปนผูประกอบการกําจัด   วัสดุอันตรายจาก
กรมควบคุมมลพิษเทาน้ัน และมีการรายงานขอมูลการกําจัดวัสดุที่เหลือใชจากการผลิตให  กรมควบคุมมลพิษอยางถูกตอง 

2.4.3 งานท่ียังไมไดสงมอบ 

        - ไมมี  

3 ปจจัยความเส่ียง      
               บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดและสงผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกับธุรกิจอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑพลาสติก ที่ตองใชวัตถุดิบหลักเปนเม็ดพลาสติก ซึ่งมีความผันผวนทั้งในเรื่องราคาและ  และปริมาณ นอกจากน้ียัง

มีปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆที่ตองนํามาพิจารณาเฝาระวังและติดตามขาวสารความเคล่ือน ไหวอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ มีการ

วิเคราะหและประเมินสถานการณเปนประจําทุกเดือนในการประชุมคณะ ผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร นอกจากน้ียังได

จัดต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee) ทําหนาที่วิเคราะหหาตัวช้ีบงปจจัยความเสี่ยง, 

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้น และเสนอวิธีการ   ปองกันความเสี่ยง นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบและ

พิจารณาทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่มีนัย สําคัญตอบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี           
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3.1  ความเสี่ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบ ดานปริมาณและราคา 
               เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต มีอัตราสวนกวารอยละ 50 ของตนทุนการผลิตรวมและมากกวารอยละ 

70 ของตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตทั้งหมด มีปริมาณการใชกวา 15,000 ตันตอป มีความผัน       ผวนทั้งดานปริมาณและ

ราคา เปนไปในทิศทางเดียวกับราคานํ้ามันในตลาดโลกเปนหลัก และยังมีปจจัยดาน    อุปสงคและอุปทานของเม็ดพลาสติกใน

ตลาดเขามามีผลตอราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกอีกดวย  

               หากเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้น ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตสินคา,กําไรข้ันตนและ 

ผลกําไรสุทธิของบริษัทฯเปนอยางมาก แมบริษัทฯจะทําขอตกลงกับคูคารายสําคัญ ใหมีการปรับราคาสินคาไดเมื่อราคาวัตถุดิบ

เพ่ิมหรือลดเกินกวาอัตราที่ตกลงไวเปนรายไตรมาส แตก็ยังมีคูคาอีกหลายรายที่ไมไดใชเง่ือน ไขน้ี บริษัทฯตองรับภาระตนทุน

บางสวนกอนการปรับราคาจริง ซึ่งในทางปฏิบัติ การปรับราคาสินคาไมสามารถทําไดทันทีทันใด ตองใชชวงเวลาหน่ึง  

               นอกจากนี้ยังมีปจจัยความเสี่ยงจากสถานการณที่ผูผลิตเม็ดพลาสติกไมสามารถทําการผลิตหรือจัดสง ใหไดตามปกติ

จากสาเหตุ เชน โรงงานประสบภัยอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือภัยสงคราม การผลิตตองหยุดหรือผลิตนอยลง ทําใหเกิดการ

ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินคาของบริษัทฯได  

               บริษัทฯ จึงไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงไวดังตอไปน้ี :-  
- ติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณราคานํ้ามัน และเม็ดพลาสติกในตลาดโลกอยางใกลชิด ทั้ง  ตลาด

ตางประเทศ และในประเทศ นํามาประกอบการวางแผนการสั่งซื้อ เสนอตอคณะผูบริหารและคณะกรรมการ
บริหารในการประชุมประจําเดือนเพ่ือวิเคราะหสถานการณราคาเม็ดพลาสติก   

- คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบและสํารองเม็ดพลาสติกให เพียงพอกับ
ปริมาณการผลิตตามคําสั่งซื้อที่มีอยูเปนการลวงหนา โดยพิจารณาจากสถานการณและ 
ราคาวัตถุดิบในแตละชวงเวลา ประกอบกับแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

- สั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงกับผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายที่เช่ือถือได ที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบ ใหไดตามท่ีสั่งซื้อ 
แมสถานการณราคาและปริมาณจะเปล่ียนแปลงไป 

- ทําขอตกลงกับคูคาในการปรับเปล่ียนราคาสินคา เปนไปตามราคาเม็ดพลาสติกที่ขึ้นหรือลงเกินกวาอัตราที่
กําหนดเปนรายไตรมาส แทนการพิจารณา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   

- มีการทดสอบการใชเม็ดพลาสติก จากผูผลิตหลายราย เพ่ือใหสามารถปรับเปล่ียนการใชเม็ดพลาสติก ทดแทน
กันได ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการพ่ึงพาวัตถุดิบจากแหลงใดแหลงหน่ึงหากเกิดการขาดแคลนวัตถุ ดิบหรือเมื่อเม็ด
พลาสติกชนิดใดชนิดหน่ึงมีราคาสูงขึ้น 

3.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑหรือเทคโนโลยี ในการผลิต                                             

ความเปล่ียนแปลงในความตองการของลูกคาและพฤติกรรมของผูบริโภคเชนการเปล่ียนบรรจุภัณฑ เปนชนิดกลอง

กระดาษหรือถุงพลาสติกแทนการใชขวดพลาสติก หรือผลิตบรรจุภัณฑดวยวิธีใชความรอนในการขึ้นรูป(Thermo forming) 

แทนการใชเครื่องฉีดพลาสติกเปนตน นับเปนปจจัยความเสี่ยงตอการผลิตบรรจุภัณฑได บริษัทฯจึงมีการติดตามการ

เปล่ียนแปลง และแนวโนมความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง ทั้งรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑพลาสติก 

ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆที่ใชในการผลิตอยางใกลชิด บริษัทฯไดมุง เนนการผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติการใชงานได
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หลากหลายขึ้นเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเลือกใชเครื่องจักรรุนใหมๆที่สามารถปรับเปล่ียนการผลิต

เพ่ือรองรับการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกไดหลากหลายทันกับความตอง การเปล่ียนแปลงของตลาด  

                   อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑที่ผลิต ถูกนําไปใชกับสินคาอุตสาหกรรมเชนกัน ซึ่งระยะเวลาในการปรับ เปล่ียนรูปแบบ
และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑไมรวดเร็วนัก ที่ผานมาจะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 5 ป                              
                   ดังน้ันเพ่ือตอบสนองความตองการรูปแบบสินคาของลูกคา จึงตองมีการวางแผนท่ีดี และมีการติดตามความ
เปล่ียนแปลงของตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนารูปแบบใหทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น                 

 3.3  ความเสี่ยงจากการเขามาแขงขันของคูผลิตรายใหม 

                   การที่ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสามารถทําไดไมยากนัก การเขามาลงทุนทําธุรกิจจึงทําไดงาย นอกจากนี้
การบังคับใชขอตกลงทางการคาและภาษีของประเทศในกลุมอาเช่ียน(AEC) ที่จะเริ่มใชในป 2558 จะทําใหมีผูผลิตในตางประ 
เทศเขามาเปนคูแขงทางการคาไดมากขึ้น  
                   จากปจจัยดังกลาว จึงเปนปจจัยความเสี่ยงในการสูญเสียสวนแบงการตลาดบางสวนไปได และทําให การดําเนิน
ธุรกิจลําบากมากข้ึน อยางไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินคาตลอดจนความนาเช่ือ ถือของผูผลิตถือเปนปจจัย
สําคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑประเภทผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม, ของใชสวนบุคคล
และยา ที่ตองการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนและเช้ือโรคสูง เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งหากลูกคาเช่ือมั่นในผูผลิตรายใดแลวจะ
ไมเปล่ียนผูผลิตงายนัก 
                   บริษัทฯตระหนักดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ ที่ตองมีคุณภาพมาตรฐานสูง และความสะอาดปราศจากเช้ือ
ปนเปอน จึงมุงเนนในเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ โดยไดนําระบบคุณภาพที่เปนสากลมาใชควบคุม ในการผลิต และไดรับ
การรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP(Good Manufacturing Practise) จากสถาบัน AJA (Anglo Japanese 
American Registrars) และเนนการใชวัตถุดิบใหมที่มีคุณภาพ  และมีคุณสมบัติเปน Food Grade เทาน้ัน นอกจากนี้ยังไดพัฒนา
นําระบบ HACCP มาควบคุมการผลิตสินคาประเภทอาหารและยาดวย เพ่ือทําใหลูกคาไววางใจในผลิตภัณฑวาสะอาด
ปราศจากเช้ือทุกขั้นตอน ต้ังแตการผลิตจนถึงลูกคา ทําใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ นอกจากน้ีบริษัทยังพัฒนา
อยางตอเน่ืองในการนํานวัตกรรมใหมเขามาใชในการทํางานเพ่ือประโยชนของลูกคาและบริษัทฯ 

 3.4  ความเสี่ยงจากการมีและจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบจํานวนมากเกินความจําเปน                

                    จากการเติบโตของยอดขายสินคาและชนิดสินคาใหมอยางตอเน่ืองทุกป ทําใหตองสํารองสินคาสําเร็จ รูปและ

วัตถุดิบสูงขึ้นตามไปดวย จึงเปนปจจัยความเสี่ยงอยางหน่ึงในการจัดสถานที่เก็บสินคาที่เหมาะ สมและเพียงพอ, การ

หมุนเวียนจายสินคาสําเร็จรูป, การเก็บสํารองวัตถุดิบและยังเปนการเพิ่มตนทุนสินคาจากการดําเนินงานอีกดวย  

                     บริษัทฯไดมีมาตรการปองกัน โดยเนนเรื่องการวางแผนการผลิตและการจัดสง ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือลด

ปริมาณการสํารองวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ใหเหมาะสมกับพ้ืนที่การจัดเก็บที่มี โดยยังสามารถตอบ สนองความตองการ

ของคูคาไดอยางตอเน่ือง บริษัทฯไดนําระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน มาใชต้ังแตป 2551 นอกเหนือจาก

ระบบการบริหารทรัพยากรองคกร(ERP) ที่บริษัทไดนํามาใชต้ังแตป2550 และในป 2556 บริษัทไดจัดขยายองคกรโดยเพ่ิม

หนวยงานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนขึ้น เพ่ือบริหารการเช่ือมโยงการทํางานในการวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดหา 
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การผลิต การจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบ การบริหารการขาย และจัดสงสินคา ซึ่งสงผลใหสามารถลดและควบคุมปริมาณการ

จัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปไดอยางไดผล  

          3.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน                

                 การที่บริษัทฯมีรายไดจากการขายสินคาใหกับคูคาในตางประเทศ ในแตละปเปนอัตราประมาณ    รอยละ10 ตอ

ยอดขาย ซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินตางประเทศ จึงอาจเกิดผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ หากเกิดการผันผวนคา

เงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯถือเปนความเสี่ยงในการทําธุรกิจอีกอยางหน่ึง          ดังน้ันบริษัทฯจึงมีมาตรการปองกันความ

เสี่ยงจากการผันผวนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

                 - ติดตามความเคล่ือนไหวการผันผวนอัตราปริวรรตเงินตราตางประเทศอยางใกลชิด ขณะเดียวกันทําการฝาก

เงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินเพ่ือรออัตราปริวรรตที่เหมาะสม 

                 - ใชเงินตราตางประเทศท่ีฝากกับสถาบันการเงินในการชําระเจาหน้ีตางประเทศท่ีบริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุ

อุปกรณ อะไหลเครื่องจักร โดยตรงเพื่อลดสวนตางอัตราแลกเปลี่ยน 

                 -      พิจารณาเลือกสกุลเงินที่มีความมั่นคง มีอัตราการผันผวนไมมาก และมีมากกวา 1 สกุลเงิน ในการซื้อ-ขาย กับ

ตางประเทศ เพ่ือปองกันการแกวงของอัตราแลกเปลี่ยน และลดความเสี่ยงในการผันผวนของสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง   

 
4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  
 ท่ีดิน 

 

จํานองกบั

ธนาคารทหารไทย จํากดั 

(มหาชน)

ราคาทีด่นิ 1.0

สวนปรับปรุงทีด่นิ 7.2

ราคาทีด่นิ 12.4 จํานองกบั

สวนปรับปรุงทีด่นิ 2.9
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั 

(มหาชน)

ราคาทีด่นิ 20.9 จํานองกบั

สวนปรับปรุงทีด่นิ 8.9
ธนาคารไทยพาณิชย  จํากดั 

(มหาชน)

เลขที ่77 ซอยเทยีนทะเล 30 ถนน

บางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงทาขาม

เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร

เลขที ่23/3 ซอยเทยีนทะเล 30 ถนน

บางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ

ปลอดจํานองบริษัทฯ

บริษัทฯ

    รายละเอียด/ทีต่ัง้   ผูถอืกรรมสิทธ์ิ              ภาระผูกพัน

เลขที ่3/1-3/2 ซอยเทยีนทะเล 15

ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวง

แสมดํา เขตบางขุนเทยีน 

กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ราคาทีด่นิ

มูลคาตามบญัช ี(สุทธิ) 

(ลานบาท)

0.9

ประเภททรัพยสิน
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อาคาร สํานักงาน 

 
 
  4.2  เคร่ืองมือ อุปกรณ และสินทรัพยถาวรอ่ืน 

                    รายการ 
มูลคาตามบัญชี(สุทธิ) มูลคาตามบัญชี(สุทธิ) มูลคาตามบัญชี(สุทธิ) 

ณ สิ้นป 2556 (ลาน
บาท) 

ณ สิ้นป 2557 (ลานบาท) ณ สิ้นป 2558 (ลานบาท) 

เครื่องตกแตงและอุปกรณ
สํานักงาน 

3.6 1.9 1.7 

เครื่องจักรและอุปกรณ 365.7 390.4 347.6 

แมพิมพ 51.4 50.9 42.9 

ยานพาหนะ 3.8 2.6 3.7 

รวม 424.5 445.8 396.0 

5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
             - ไมมี – 
 

เลขที ่3/1-3/2 ซอยเทยีนทะเล 15 

ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวง

แสมดํา เขตบางขุนเทยีน 

กรุงเทพมหานคร

สํานักงาน,โรงงาน

และคลงัสินคา
8.6 จํานองกบั

พื้นทีใ่ชสอย  3,600 ตร.เมตร สวนตอเตมิอาคาร 1.6
ธนาคารทหารไทย จํากดั

(มหาชน)
เลขที ่77 ซอยเทยีนทะเล 30  ถนน

บางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร

สํานักงาน,โรงงาน

และคลงัสินคา
22 ปลอดจํานอง

พื้นทีใ่ชสอย 12,000 ตร.เมตร สวนตอเตมิอาคาร 8.3

พื้นทีใ่ชสอย  4,000  ตร.เมตร
สํานักงาน,โรงงาน

และคลงัสินคา
29.1

สวนตอเตมิอาคาร 7.3

เลขที ่23/3 ซอยเทยีนทะเล 30ถนน

บางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงทาขาม

เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร

อาคารคลงัสินคา

ระหวางกอสราง
16.7 จํานองกบั

พื้นทีใ่ชสอย  2,500 ตร.เมตร สวนตอเตมิอาคาร 0.4 ธนาคารไทยพาณิชย  จํากดั

(มหาชน)

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

     ภาระผูกพัน
มูลคาตามบญัช ี(สุทธิ) 

(ลานบาท)
ประเภททรัพยสิน

               จํานองกบั               

   ธนาคารกสิกรไทย จํากดั

(มหาชน)

      รายละเอียด/ทีต่ัง้     ผูถอืกรรมสิทธ์ิ
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6. ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท: บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

สัญลักษณ: TPAC และ TPAC-W1 (สําหรับใยสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:  ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา     

 รวมถึงผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ ตามรูปแบบของลูกคาแตละอุตสาหกรรม 

Website:      www.thaiplaspac.com 

เลขท่ีจดทะเบียนบริษัท:   0107547000575 

วันที่กอต้ังบริษัท:  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526  

ทุนจดทะเบียน:  255,000,000 บาท  ประกอบดวย 255,000,000 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 

ทุนชําระแลว:  208,766,400 บาท  ประกอบดวย 208,766,400 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 

สําหรับงวดปการเงิน: สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม  

 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  

 โทรศัพท  02 897-2250-1 โทรสาร  02 897-2426               

ที่ต้ังสาขา: 3–3/1 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา  

 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  

                                โทรศัพท  02-892-0261-4 

นายทะเบียนหลักทรัพย:  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 93 ถนนรัชดาภิเษก 

 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท 02-009-9000  Fax. 02-009-9991     

ผูสอบบัญชี:  นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  หรือ 

 นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ  หรือ 

   นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  หรือ 

 นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  

                           บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

 193/136-137 ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพมหานคร 
10110  โทรศัพท  02 264 0777 

นักลงทุนสัมพันธ       นายอโลค  กุมาร  โกธาริ,  kothari@thaiplaspac.com 

นักลงทุนสัมพันธ    นางสาวอนงค  สมพิทยานุรักษ,  anong@thaiplaspac.com 

เลขานุการบริษัทและ Head of Compliance นางสาวอนงค  สมพิทยานุรักษ,  anong@thaiplaspac.com 

การปฏิบัติตาม Compliance   นางสาวเก็จแกว  งามลําใย,  secretary@thaiplaspac.com 
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บุคคลท่ีอางอิงอ่ืนๆ 

 
          (ก)      นายทะเบียนหลักทรัพย 

                        บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

                        อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ช้ัน 7   

                        เลขท่ี 2/7 หมูที่ 4 ( โครงการนอรทปารค ) ถนนวิภาวดี  แขวงทุงสองหอง 

                       เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210 

          (ข)     ผูสอบบัญชี 

                          นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4521 

                          บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด  

                       193/136-137 ช้ัน 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพมหานคร    

                          10110 

                       หมายเลขโทรศัพท  02 264 0777 

           (ค)    ท่ีปรึกษากฎหมาย 

                         สํานักงาน พสินภูมิทนายความ 

                         6  ซอยทาขาม ถนนพระราม 2  แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุเทพมหานคร 10150 

                         หมาเลขโทรศัพท     02  415 1408     

                            หมายเลขโทรสาร    02  415 1408 
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สวนท่ี 2 

                                             การจัดการและการดูแลกิจการท่ีดี 
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
           7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

               บริษัทฯไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รับเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

100 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 100 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท 

               ในป 2557 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจายหุนปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2556 แกผูถือ

หุนของบริษัทในอัตรา 1 หุนสามัญตอ 1 หุนปนผล ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือ

จัดสรรใหกับผูถือหุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล  จํานวน 50 ลานหนวย อายุ 3 ป ในอัตรา 2 

หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย อัตราการใชสิทธิใบ สําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญใหม 1 หุน และได

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและพนัก   

งานของบริษัทจํานวน 5 ลานหนวย อายุ    3 ป อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญใหม 1 หุน พรอม

กับไดพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 255 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผู

ถือหุนของบริษัท และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุน และกรรมการและพนักงานของบริษัท ณ 

วันสิ้นป 2557 ทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน 201,327,025 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 201,327,025 หุน มูลคาหุนละ 1 

บาท  

               ในระหวางป 2558 ไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม และในสวนของกรรมการ

และพนักงานของบริษัท เพ่ือเปล่ียนเปนหุนสามัญ งวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน เพ่ิมขึ้นรวมจํานวน 7,439,375 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท ทําให ณ วันสิ้นป 2558 ทุนที่ออกและชําระแลว เปนจํานวน 208,766,400 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ

จํานวน 208,766,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
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 7.2  ผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูถือหุน 9 รายแรกของบริษัทฯ มีดังน้ี 

           

7.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งน้ี

การจายเงินปนผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอง ความจําเปนและความ

เหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาและการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประ 

โยชนสูงสุดตอผูถือหุน ทั้งน้ีในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัทยอย นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอยตองเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ 

การจายเงินปนผล ที่ผานมาของบริษัทฯ 3 ปยอนหลัง เปนดังน้ี 

                                   ป พ.ศ.                                                  เงินปนผลประจําป(บาท/ ป) 
                                2556                                           0.32         
                                2557                                           0.30 

 

 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
   จํานวนหุน รอยละ 

  1. นายอานุช      โลเฮีย     126,407,300 60.55 

  2. นายเอกวุฒิ     เนื่องจํานงค     21,600,000 10.35 

  3. นายธีรวิทย     บุษยโภคะ    8,560,000 4.10 

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด     6,879,600 3.30 

  5. น.ส.อนุตรีย    เนื่องจํานงค    6,406,900 3.07 

  6. นายนิติ            เนื่องจํานงค    3,749,900 1.80 

  7. นายสินโชค    พิริโยทัยสกุล     2,114,200 1.01 

  8. น.ส.กัลยารัตน  เครือวัลย     2,000,000 0.96 

  9. นายอัฏฐพล     สิทธิพงศธนกุล   1,400,000 0.67 

               กลุมผูถือหุนรายยอยอื่น     29,648,500 14.19 

รวม     208,766,400 100.00 
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8.โครงสรางการจัดการ 
             8.1 โครงสรางการจัดการ 
         โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผูอํานวยการ

สายการผลิต 

ผูอํานวยการสาย     

การเงินและบริหาร 

ผูอํานวยการสาย

การตลาด 

ผูอํานวยการสาย

โลจิสติก  

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร 

ผูตรวจสอบภายใน

หัวหนาเจาหนาท่ีดานวิเคราะหขอมูล หัวหนาเจาหนาที่ดานเทคนิค 
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คณะกรรมการบริษัท 
           ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 

ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ไดแตงต้ังคณะกรรม 

การบริษัท จํานวน 8 ทานดังตอไปนี้  

   ลําดับที่                       รายช่ือ            ตําแหนง จํานวนคร้ังที่เขารวม 

 ประชุมในป 2557 

จํานวนคร้ังที่เขารวม 

 ประชุมในป 2558 

1 นายเควิน  คูมาร  ชารมา ประธานกรรมการ                -              3 / 3 

2 นางอารธนา  โลเฮีย  ชารมา กรรมการ                -              3 / 3 

3 นายยาโชวาดัน  โลเฮีย กรรมการ                -              2 / 2 

4 นายอนิล  กุมาร  โคลิ กรรมการ                -              2 / 2 

5 นายธีรวิทย  บุษยโภคะ* กรรมการ                5 / 5              7 / 8 

6 นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

               -              3 / 3 

7 นายกิตติภัต  สุทธิสัมพัทน กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

               -              3 / 3 

8 นายกรานต  ฉายาวิจิตรศิลป กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

               -              2 / 2 

*นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม และไดรับกลับเขาดํารงตําแหนง 

โดยมีนางสาวอนงค สมพิทยานุรักษ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯคือ นายนายเควิน คูมาร ชารมา หรือนางอารธนา โลเฮีย ชารมา หรือ นาย

ยาโชวาดัน โลเฮีย  ลงลายมือช่ือรวมกับ นายอนิล กุมาร โคลิ หรือนายธีรวิทย บุษยโภคะ รวมเปนสองคนและประทับตรา

สําคัญของบริษัทฯ  

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 1.ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วัตถุประสงค และขอ 

บังคับขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตรับผิดชอบระมัดระวัง 

และรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนบนพ้ืนฐานของหลักการกํากับดูกิจการที่ดี 

 2. กําหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท 

 3. กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามนโยบาย เปา หมาย และ 

แผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและสรางผลตอบ 

แทนที่ดีใหแกผูถือหุน 
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 4.   ใหความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท 

ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเช่ือถือไดถูกตองและแสดงถึง

ฐานะของบริษัทที่เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

 6. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 7. จัดใหมีระบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

 8.แตงต้ังคณะอนุกรรมการตางๆไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการผูจัดการ คณะอนุ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆตามความจําเปนเพ่ือใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการกํากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงแกไขอํานาจได ทั้งน้ีการ

มอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอํานาจให

บุคคลใด ตองเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 

 9. รายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของใหกับบริษัททราบ 

 10. จัดใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแตละคนอยางมีหลักเกณฑ  

      และทําการประเมินผลปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 

 11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพ่ือดํารง 

      ตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีมติเปนเอกฉันทจากที่ 

      ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง  

ทั้งน้ี อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน  และรายการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ นอกจากน้ีอํานาจ

ดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการดําเนินการเพ่ิมมูลคาใหองคกร ดูแลกํากับกิจการใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวน โดยได

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระและเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 

ทาน และอยางนอย 1 ทานตองมีความรูดานบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ  ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงได

ไมเกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการ ทานใดที่มีความเหมาะสมจะดํารงตําแหนงนานกวาน้ัน ก็ใหพิจารณาความเปน

อิสระและประสิทธิภาพ และช้ีแจงเหตุผลตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระอาจไดรับการแตงต้ังกลับมาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบน้ันวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ใหกรรม การบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพ่ือใหกรรมการ

ตรวจ สอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนง
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เพียงเทาที่วาระยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน และกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรม การตรวจสอบอยางนอย

ปละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส 

              1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วัตถุประสงค   และขอบังคับ

ของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษา

ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนบนพ้ืนฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

                  2. กําหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท 

             3.กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามนโยบาย เปา หมาย และแผน 

งานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและสรางผลตอบแทนที่ดี

ใหแกผูถือหุน 

    4.ใหความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทตามขอ 

บังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

             5.จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเช่ือถือไดถูกตองและ  แสดงถึงฐานะ

ของบริษัทที่เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

               6.จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

               7.จัดใหมีระบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ 

             8.แตงต้ังคณะอนุกรรมการตางๆไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ คณะ 

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆตามความจําเปนเพ่ือใหดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการกํากับดูแลกิจการ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรม 

การเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงแกไขอํานาจได ทั้งน้ี

การมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจ  ที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีผูรับมอบอํานาจหรือบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยงมี สวนไดเสีย หรืออาจมี  ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอํานาจ

ใหบุคคลใด ตองเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 

                9.รายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของใหกับบริษัททราบ 

     10.จัดใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแตละคนอยางมี หลักเกณฑและ 

ทําการประเมินผลปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 

        11.พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนง 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีมติเปนเอกฉันทจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

รับรอง   

                 ทั้งน้ี อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนและบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ นอกจากน้ี

อํานาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
                คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระเพ่ือเสริมสรางประสิทธิ 

ภาพในการดําเนินการเพ่ิมมูลคาใหองคกร ดูแลกํากับกิจการใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวน โดยไดแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนกรรมการอิสระและเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และ

อยางนอย 1 ทานตองมีความรูดานบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ  ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 

วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการ ทานใดที่มีความเหมาะสมจะดํารงตําแหนงนานกวาน้ัน ก็ใหพิจารณาความเปนอิสระและ

ประสิทธิภาพ และช้ีแจงเหตุผลตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ

การแตงต้ังกลับมาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบน้ันวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให

กรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํา 

นวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงเพียงเทาที่วาระยัง

เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน และกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรม การตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครั้ง ทุกไตร

มาส 

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลําดับ                   รายช่ือ              ตําแหนง จํานวนคร้ังที่เขารวม จํานวนคร้ังที่เขารวม 

        ประชุมในป 2557   ประชุมในป 2558 

1. นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย  กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

- 1/1 

2. นายกิตติภัต  สุทธิสัมพัทน  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

- 1/1 

3. นายกรานต  ฉายาวิจิตรศิลป  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

- 1/1 

 โดยมี นางสาวอนงค สมพิทยานุรักษ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
          1.สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปนไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และเปดเผยอยางเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจําปใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือ

ได กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

         2.สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจาง ผูบริหารในฝายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทประจําทุกป 

                  3.สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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               4.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีซึ่งมีความเปนอิสระเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ กําหนดคาตอบ 

แทนของผูสอบบัญชีประจําป ตลอดจนเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีของบริษัทโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง 

                       5.กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและหนวย 

งานตรวจสอบภายใน 

                        6.พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎระเบียบที่เก่ียวของ ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด ตอบริษัท 

          7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตองมีขอมูล อยางนอยตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กําหนด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

                        8.สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญ 

ญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

               9.พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

             10.กํากับดูแลใหหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบสวนงานตางๆอยางครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสํา 

คัญและเสนอแนวทางแกไขพรอมเสนอแนะใหฝายจัดการดําเนินการแกไขตลอดจนติดตามใหดําเนินการแกไขตามขอเสนอ 

แนะภายในเวลาที่กําหนด 

            11.พิจารณาอนุมัติงบประเมินของหนวยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) 

                      12.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4  ครั้ง 

             13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายบริหารหรือ  พนักงานของ

บริษัทที่เก่ียวของมาใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสารท่ีเห็นวาเก่ียวของจําเปน 

                      14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวย

คาใชจายของบริษัท 

            15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เชน ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง 

                      16.ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกปเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินการตอไป 

คณะกรรมการบริหาร 
               ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะ กรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจํานวน   4 ทาน ดังตอไปน้ี 

 

 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายเควิน คูมาร ชารมาร  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนิล  กุมาร  โคลิ  กรรมการบริหาร 

3. นายอโศก  เจน  กรรมการบริหาร 

4. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ   กรรมการบริหาร 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้
               1. บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ฯ ตามที่

คณะกรรมการไดกําหนด ภายใตขอบเขตที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท    

2. กําหนดแนวทาง กลยุทธ และแผนธุรกิจ เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย 

               3. จัดโครงสรางและระเบียบงานภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

               4. ทบทวนผลการดําเนินงานเปนระยะ เพ่ือหาแนวทางแกไขอยารวดเร็วใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ 

               5. แสวงหาโอกาสทําธุรกิจใหม เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

                                      6. พิจารณากล่ันกรองการจัดซื้อ หรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

               7. เห็นชอบกิจการใดๆ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

               8. แตงต้ัง ปลดออก เลิกจาง ผูบริหารระดับสูง 

                         9. อนุมัติการจายโบนัสและจํานวนเงินซึ่งใชปรับเงินเดือนพนักงานประจําปภายในงบประมาณประจําป      

                         10. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

               11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

              ทั้งน้ี อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริหาร ไมรวมถึงการอนุมัติรายการ  ใด ๆ ที่ตนเอง

หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล ประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 

หรือบริษัทรวม 

คณะผูบริหาร  
 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

  1. นายเควิน คูมาร ชารืมา   ประธานกรรมการบริหาร 

  2. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ   กรรมการผูจัดการ 

  3. นายไพโรจน  พวงพงศ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

  4.    นายอนิล กุมาร โคลิ  หัวหนาเจาหนาที่ดานเทคนิค 

  5. นายอโลค กุมาร โกธารี  หัวหนาเจาหนาที่ ดานวิเคราะหขอมูล 

  6. นางสาวอนงค  สมพิทยานุรักษ   ผูอํานวยการสายงานการเงินและบริหาร 

  7.      นายจักรพันธ  สุคนธวารินทร  ผูอํานวยการสายการผลิต 

  8. นางสาวนิภาพรรณ  พลวณิช  ผูชวยผูอํานวยการสายงานการตลาด 

  9. นายยุติ  พุกกณะสุต  ผูชวยผูอํานวยการสายงานโลจิสติก 

 10. นางสาวรุงทิวา  คลายนอย  ผูชวยผูอํานวยการสายการเงินและบริหาร  

 

อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

            คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังกรรมการผูจัดการ ซึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทจดทะ 

เบียนเพียงแหงเดียว เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกํา 

หนดไวเพ่ือสรางมูลคากิจการสูงสุดใหแกผูถือหุน ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยคณะ 
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กรรมการบริหารจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการผูจัดการ โดยไดกําหนดอํานาจกรรมการผูจัดการเปน ดังน้ี 

         1.  เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินการ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

         2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน 

             กรรมการบริหารกําหนด 

         3.  มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน  

              คาตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตําแหนงที่ตองไดรับการอนุมัติจาก 

              คณะกรรมการบริหาร 

         4.  มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวง อนุมัติการเบิกจาย เพ่ือการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่งทรัพยสินและบริการ  

              เพ่ือประโยชนของบริษัท รวมท้ังอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมตางๆของบริษัทภายใน  

              งบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ใหอํานาจไว 

         5.  มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชน ของบริษัท 

และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในบริษัท 

         6.  มีอํานาจกระทําการและแสดงตน เปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอก ในกิจการที่เก่ียวของและเปน 

              ประโยชนตอบริษัท 

         7.  อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

         8.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ 

              ประธานกรรมการบริหาร เปนคราวๆ ไป 

               ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหกรรมการผูจัดการ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆท่ีตนเองหรือบุคคลที่มี

ความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ อื่นใดกับบริษัท บริษัทยอย 

หรือบริษัทรวม 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
               บริษัทฯไมไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดังน้ันคณะกรรมการบริษัท จึงเปน

ผูรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญที่มี

คุณสมบัติและประสบการณหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท

รวมท้ังการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือเสริมสรางให บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเขมแข็ง จึงได

กําหนดใหกรรมการควรดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท แลวนําเสนอขออนุมัติแตงต้ังกรรมการ

ตอที่ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง ผูถือหุนแตละคนจะตองใช

คะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือก ต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดโดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับเลือก ต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีพึงมี และในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให

คณะกรรม การออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ทั้งน้ีสําหรับกรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระไดกําหนดจํานวนกรรมการ

ใหเปนไปตามสัดสวน การถือหุนในบริษัทดวย และขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสามารถของผูที่ไดรับการพิจารณา

คัดเลือกใหเปนกรรมการ 



                          
                                                                  

                                                              บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

28 
 

 

               ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึง

เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยมติคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4  ของจํานวนกรรมการ

ที่ยังเหลืออยู 

               สําหรับผูบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเปนผูรับผิดชอบในการสรรหาผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติ และประสบการณที่

เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
             บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริหาร ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในป 2551 ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร

ระดับสูงในแตละสายงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย อํานาจ หนาที่ กระบวนการ  วิธีการ แผนงาน และ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ

บริหารตอคณะกรรมการบริหาร อยางเปนระบบทั้งระดับองคกรและระดับกิจกรรมใหครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่มี

ความสําคัญทั่วทั้งองคกร ซึ่งประกอบดวย ดังน้ี 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  
 ชื่อ  นามสกุล ตําแหนง 
1. นายเควิน คูมาร   ชารมา ประธานอนุกรรมการ 

2. นายธีรวิทย   บุษยโภคะ กรรมการ 

3. นายอนิล กุมาร            โคลิ  กรรมการ 

4. นาย อโลค                   โคธารี กรรมการ 

5. นางสาวอนงค   สมพิทยานุรักษ กรรมการ  

         โดยมีนางสาวเก็จแกว  งามลําไย  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

โดยกําหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

             1.  พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 

2. ติดตามความเส่ียงที่สําคัญขององคกร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ 

                  บงช้ีและประเมินความเสี่ยง 

3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

4. ติดตามความเส่ียงทางกลยุทธ และความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สําคัญ 

5. ใหคําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

6. สงเสริมและกระตุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร โดยใหทุกคนตระหนักถึงความ  

    สําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

7. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑในการประเมิน 

                  ความเส่ียง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับความเสี่ยงที่สําคัญ เพ่ือเช่ือมโยงกับการควบคุมภายใน 
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9.  รายงานตอคณะกรรมการเก่ียวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

                   คาตอบแทนกรรมการ 
                  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน         

                  ในป 2556 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบี้ยประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   

                   1,860,000 บาท 

                  ในป 2557 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบี้ยประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   

                   1,860,000บาท  

                  ในป 2558 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบี้ยประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   

                   2,180,000 บาท  

    ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ลําดับ                   รายช่ือ ตําแหนง คาตอบแทน 

(บาท) 

ลักษณะ

คาตอบแทน 

1. นายทักษะ  บุษยโภคะ   ประธานกรรมการ 210,000 คาเบี้ยประชุม 

2. นายนิวัฒน  หงสพิทักษพงศ   กรรมการ 165,000 คาเบี้ยประชุม 

3. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ   กรรมการ 220,000 คาเบี้ยประชุม 

4. นายโยธิน  เน่ืองจํานง   กรรมการ 165,000 คาเบี้ยประชุม 

5. นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง   กรรมการ 165,000 คาเบี้ยประชุม 

6.        นายสุรชัย  สนธริติ   กรรมการอิสระฯ 165,000 คาเบี้ยประชุม 

7. พลตํารวจตรีวิชัย  ทรงโบรัศมี   กรรมการอิสระฯ 165,000 คาเบี้ยประชุม 

8. นายวิศาล  สันติมหกุลเลิศ   กรรมการอิสระฯ 165,000 คาเบี้ยประชุม 

9. นายเควิน  คูมาร  ชารมา   ประธานกรรมการ   70,000 คาเบี้ยประชุม 

10. นางอารธนา  โลเฮีย  ชารมา   กรรมการ   55,000 คาเบี้ยประชุม 

11. นายยาโชวาดัน  โลเฮีย  กรรมการ   55,000 คาเบี้ยประชุม 

12. นายอนิล  กุมาร  โคลิ  กรรมการ   55,000 คาเบี้ยประชุม 

13. นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย  กรรมการอิสระฯ   55,000 คาเบี้ยประชุม 

14.      นายกิตติภัต  สุทธิสัมพัทน  กรรมการอิสระฯ   55,000 คาเบี้ยประชุม 

15. นายกรานต  ฉายาวิจิตรศิลป  กรรมการอิสระฯ   55,000 คาเบี้ยประชุม 
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 คาตอบแทนผูบริหาร 
       คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

       ในป 2556 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและท่ีปรึกษาดังกลาว 

                         ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เปนมูลคา 10.95 ลานบาท 
        ในป 2557 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและท่ีปรึกษาดังกลาว 

                         ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เปนมูลคา 10.98 ลานบาท 
        ในป 2558 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและท่ีปรึกษาดังกลาว 

                         ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เปนมูลคา 12.62 ลานบาท 

    

      คาพาหนะสําหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทานละ 30,000 บาทตอเดือน จํานวน 6 ทาน        
 
      คาตอบแทนอื่น          -ไมมี- 

 

9. การกํากับดแูลกิจการ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

            คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเช่ือมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะ

นําบริษัทฯไปสูการดําเนินธุรกิจอยางมั่นคง และเสริมสรางการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณคาใหแกองคกร 

เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปรง ใสในการปฏิบัติงานภายใตกรอบจริยธรรมที่

ดีอันจะสงผลตอความเช่ือมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียว ของทุกฝายในระยะยาว จึงไดจัดทํานโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเปนลายลักษณอักษรในป2550 โดยในชวงปลายป 2551 น้ัน คณะกรรมการไดปรับปรุงนโยบาย

ดังกลาวเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นเปนฉบับที่ 2 โดยไดจัดทําประกาศ และแจกจายใหกรรมการ และพนักงานทุกคนเพ่ือใช

อางอิงและถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน ตลอดจนไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท นอกจากน้ียังสรางความเขาใจในหลัก  การ

กํากับดูแลกิจการที่อยางถองแท และปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกในองคกร เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของไดตระหนัก ถึงและนําไป

ปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหนวยงานตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะ กรรมการตรวจสอบ เปน

ผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลใหคณะ กรรมการบริษัท

ทราบอยางสม่ําเสมอ และกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเปนประจําทุกป โดยในป 2558 บริษัทไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการ

ทั้ง 5 หมวด ดังน้ี 

            1.  สิทธิของผูถือหุน 

            2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

            3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

            4.  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 

            5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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1. สิทธิของผูถือหุน 

            นอกจากบริษัทฯจะปฏิบัติตอผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว บริษัทฯยัง

ไดกําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลตอผูถือหุนในการเขารวมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิ ในการรับสารสนเทศ

อยางเพียงพอและทันเวลา เพ่ือการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการปรับ เปล่ียนที่สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนด

ไวอยางชัดเจนในหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ 

              ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.ที่หองประชุมช้ัน 

25 เลขท่ี 699 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร โดยบริษัทไดมอบหมายใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด ซึ่ง

เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 3 เมษายน  2558 ลวงหนากอนวันประชุม 20 วัน 

พรอมทั้งขอมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จําเปนอยางครบถวน  เชน สําเนารายงานการประชุมครั้งกอน รายงาน

ประจําปงบการเงิน รายงานผูสอบบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา นโยบายการจายเงินปนผล

พรอมตัวเลขเปรียบเทียบยอนหลัง ประวัติกรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนง ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ ขอมูลผูสอบบัญชี

ของบริษัทและคาตอบแทน ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. 

และแบบ ข. โดยไดกําหนดช่ือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได

โดยในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดเผย 

แพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมขอมูลประการประชุมลวง หนาบนWebsite ของบริษัท  1 เดือน กอนการประชุมใหผูถือ

หุน คือวันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งน้ีเพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ มูลเพ่ือประกอบ การตัดสินใจในวันประชุม 

            ในวันประชุมผูถือหุนบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนา 1 ช่ัวโมง โดยในการประชุมผูถือหุนมีคณะ 

กรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบถวนทั้งหมด 8 ทาน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผูอํานวยการ

สายการเงิน ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท เขารวมทาํหนาที่ตรวจสอบการลง คะแนนเสียงเพ่ือใหเปนไปอยางโปรงใสถูกตอง

ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดใหผูถือหุนลง คะแนนเสียงแยกตามลําดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเปน

ประธานในท่ีประชุมไดแจงวิธีการนับคะแนนใหผูถือหุนทราบกอนการลงคะแนนเสียง พรอมทั้งแจงจํานวนเสียงของผูถือหุน

ที่มาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง เน่ืองจากมีสวนไดเสียในวาระหน่ึงวาระใด พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทา

เทยีมกันในการตรวจสอบ สอบการดําเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และสงคําถามใดๆ และขอเสนอแนะ

ตางๆ โดยคณะ กรรมการท่ีเก่ียวของไดตอบขอซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน

และแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบและอางอิงไดจาก Website ของบริษัท 

2.  การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
            นอกเหนือจากที่บริษัทฯไดกําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมในการเขารวมประชุม      ผูถือหุน การ

ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการับสารสนเทศอยางเพียงพอ สิทธิในการเสนอช่ือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะเขารวม

ประชุมแทน บริษัทยังไดกําหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เชน มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดนโยบาย

และขั้นตอนการทําธุรกรรมและการอนุมัติรายการเก่ียวโยงกันกับบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ

ผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเปนลายลักษณอักษรไวในหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือพิทักษผลประโยชนของผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน และเพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลและความโปรงใสภายใตมาตรการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของ

คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑวิธี การของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

            นอกจากนี้บริษัทฯยังมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาผล ประโยชนใหแก

ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่นเชนการซื้อขายทรัพยโดยใชขอมูล
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ภายใน(Insider trading), การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการและผูบริหารซึ่งกอใหเกิดความ

เสียหายตอผูถือหุนโดยรวม โดยหามผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในซึ่งยังมิไดเปดเผยเพ่ือทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับ

โอนหลักทรัพยของบริษัท 1 เดือนกอนที่ขอมูลน้ันจะเปดเผยสูสาธารณชนและกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัททุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอรม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยตามระเบียบ นอกจากน้ีบริษัทยังไดกําหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันที จากวันที่

ผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบรับรองงบประจําปหรือสอบทานงบไตรมาสแลวเสร็จ เพ่ือพิจารณาและใหความเห็นเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวเสร็จ และสงงบการเงินใหตลาด

หลักทรัพยภายในวันเดียวกันหรืออยางชาวันรุงขึ้นดวยวิธีการดังกลาว บรษิัทเช่ือวาหากมีการนําขอมูล ภายในไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตน จะสามารถตรวจสอบและนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรการการ

ลงโทษซึ่งบริษัทฯไดกําหนดไว 

มาตรการลงโทษเมื่อผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตน 

(1) ในกรณีเกิดความเสียหายแกบริษัท ใหบริษัทฯฟองรองผูบริหารตอศาลใหชดใชความเสียหายดังกลาว และ

สามารถใหผูบริหารคนน้ันพนจากตําแหนงได 

(2) ในกรณีไมไดเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ แตเปนการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมใหมีการตักเตือน

เปนลายลักษณอักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถามีการกระทําผิดอีก บริษัทฯ      สามารถ ใหผูบริหารคนนั้น 

พนจากตําแหนงได ซึ่งมาตรการปองกันขอมูลภายในน้ี ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติ

ตามมาตรการ  ดังกลาวอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงที่หาม 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
             โดยที่คณะกรรมการไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและสนับสนุนใหมีความรวมมือกัน ระหวางบริษัท

กับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในบริษัทฯไดแก ผูบริหาร พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสีย

ภายนอก ไดแก คูคา คูแขง เจาหน้ี หรือหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ และสงัคมสวน รวม บริษัทฯจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ

อยางเปนลายลักษณอักษรในหลักดูแลกิจการที่ดี สําหรับ ผูบริหารกรรมการ และพนักงานอยางชัดเจนไวในคูมือจริยธรรมทาง

ธุรกิจโดยไดสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันมี

หนาที่กํากับดูแลสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งน้ีเน่ือง 

จากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน สรางกําไร และสราง

ความสําเร็จในระยะยาวใหบริษัท ดังน้ี 

ก. จรรยาบรรณผูบริหาร : ไดกําหนดเพ่ือใหผูบริหารปฏิบัติตอผูถือหุนตอพนักงาน ตอลูกคา ตอคูคา และเจาหน้ี ตอ

คูแขงทางการคา และตอสังคมสวนรวม ดังน้ี 

             ผูบริหารตอผูถือหุน 

             1.ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม เพ่ือทําใหมั่นใจไดวา ในการตัดสินใจและการทําการใดๆ มี

การคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวมแลว 

             2.ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรู ความชํานาญ ความมุงมั่น และดวยความระมัดระวังตลอดจนการประยุกตใช

ความรู และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอยางเต็มความสามารถ 
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             3.รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ ครบถวน และตามความจริงไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูที่

เก่ียวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน 

       4.ไมเปดเผยขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขง 

            5.ไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

              ผูบริหารตอพนักงาน 

 1.ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงานน้ันๆ 

 2.ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานโดยการใหโอกาสกับพนักงานอยางทั่วถึง และสม่ํา 

เสมอ 

 3.หลีกเล่ียงการดําเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน หรือ

อาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของพนักงาน 

 4.ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย และทรัพยสินของพนัก 

งานอยูเสมอ 

           5.ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงาน 

             ผูบริหารตอลูกคา 
 1.ผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐาน 

ตลอดเวลา 

          2.เปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคา และบริการอยางถูกตอง ครบถวน และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

         3.ใหการรับประกันสินคา และบริการภายใตเง่ือนไขและเวลาอันเหมาะสม 

          4.ไมสงมอบสินคา และบริการ ใหแกลูกคาทั้งๆ ที่รูวาสินคา และบริการน้ัน มีขอบกพรองเสียหาย  

          5.จัดระบบเพ่ือใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการและดําเนินการอยางดีที่สุดเพ่ือใหลูกคาไดรับการ

ตอบสนองผลอยางรวดเร็ว 

         6.รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนํามาใชเปนประโยชนของตนเอง และผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

             7.ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่อาจไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดไดตองรีบแจงให

ลูกคาทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา            

             ผูบริหารตอคูคา และเจาหนี้ 
         1.ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและเจาหน้ี ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบแจงใหทราบลวงหนาเพ่ือ

รวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

         2.ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตในทางการคากับคูคา ลูกหน้ี หรือเจาหน้ี 

            3.รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน ตามความจริง 

              ผูบริหารตอคูแขงทางการคา 
            1.ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

            2.ไมทําลายช่ือเสียงและกลาวหาคูแขงทางการคา หรือผลิตผลิตภัณฑของคูแขงดวยความไมสุจริตและปราศจากซึ่งมูล

ความจริง 
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            3.ไมละเมิดหรือลวงรูขอมูลที่เปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 

             ผูบริหารตอสังคมสวนรวม 

            1.ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชนตอชุมชน และสังคมสวนรวม 

            2. คืนผลกําไรสวนหน่ึงขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ 

            3.ไมกระทําการใดๆ ที่มีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 

            4.ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง 

 5.ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก โดยหนวยงาน

กํากับดูแล 

              ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตน ดังนี้. 

             1.ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงตอเวลา 

             2.เอาใจใสอยางจริงจัง และเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและการพัฒนา

องคกรไปสูความเปนเลิศ สอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัท 

             3.ไมอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเอง และ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ 

             4.รักษาความลับของบริษัท ลูกคา และคูคา อยางเครงครัด 

             5.เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยูในองคกรเดียวกัน 

             6.ไมกลาวรายตอบริษัท ผูบริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งขอมูลความจริง 

             7.รวมกันรักษาและเสริมสรางใหเกิดความสามัคคีและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในหมูพนักงานรวมกันทํางานเปน

ทีม และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

             8.ใหความเอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาดปลอดภัย และนา

รื่นรมยอยูเสมอ 

             9.ไมสงเสริม หรือปกปดการกระทําใดๆ ที่มิชอบของพนักงาน หรือของบริษัท 

            10.ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและช่ือเสียงของบริษัท ทั้งน้ีหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณที่กําหนดจะไดรับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย 

นอกจากน้ีคณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม โดยเปดชองทางใหสงขอเสนอ แนะ ถึง

กรรมการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยา บรรณของผูบริหาร หรือ

พนักงาน ความไมถูกตองโปรงใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภาย ในบกพรองผานทางWebsite ของบริษัท

ฯโดยไมเปดเผยช่ือผูแจง โดยคณะกรรมการจะไดดําเนินการตรวจ สอบขอมูล และดําเนินการทันที พรอมทั้งเปดเผยผลการ

ดําเนินงานหากเปนเรื่องที่นัยสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย 

4.  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
              คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งงบการเงินของบริษัทและ

งบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีขอมูลที่ถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน  การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย

เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยจะใชดุลยพินิจอยาง  ระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุด

ในการจัดทํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียง พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเปนประโยชนตอผู

ถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบสอบทาน คุณภาพ



                          
                                                                  

                                                              บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

35 
 

 

ของรายงานทางการเงินกอนเสนอตอคณะกรรม การบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีบริษัทฯไดจัด ทํารายงานความรับผิดชอบ

ของคณะ กรรมการตอรายงานทางการเงินซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปน้ี และการเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของบริษัทโดยเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทราบ โดยผานทาง การเผยแพร

ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ีบริษัทไดเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑตางๆ ของ

บริษัท รายงานทางการเงินโดยผาน Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com  

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
              บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดําเนิน  ธุรกิจของ

บริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบดวยจํานวน 3 ทาน กรรมการ    บริหารจํานวน 3 ทาน และ

กรรมการท่ีไมเปนกรรมการอิสระและไมเปนผูบริหารจํานวน 2 ทาน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ ไม

เปนบุคคลคนเดียวกันเพ่ือใหเกิดการถวง ดุลซึ่งกันและกัน โดยผานกระบวนการสรรหาและแตงต้ังตามที่ระบุไวในหัวขอการ

สรรหากรรมการโดยคณะ กรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทกําหนด เปนผูมีวิสัยทัศน ความรู ทั้งดานทักษะ

และประสบ การณในการดําเนินธุรกิจ เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางนโยบาย เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายภายใตหลัก การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยา บรรณ

ทางธุรกิจที่บริษัทฯไดกําหนดไว และเสนอทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จัดใหมี

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและอ่ืนๆ ตามความจําเปนและ

เหมาะสมเพ่ือชวยกลั่นกรองรายละเอียด และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการทํางานของคณะกรรมการและกําหนดบทบาทอํานาจ

หนาที่ ความรับผิดชอบ  ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง โดยกําหนด นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากน้ียังไดกําหนดใหมีการประเมิน ผล

สอบทาน ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดกําหนดใหมีการ

ประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผูสอบบัญชีของ บริษัทฯไดสอบทานงบหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของ

บริษัทแลวเสร็จ และผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแลว รายละเอียด การจัดการ

ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2558 ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอการจัดการในรายงาน

น้ีแลว และไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจํา

ทุกป ตามแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

             สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือจูงใจและเหมาะสมกับความรูความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการคาตอบแทนในเบื้องตน และนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

สวนคาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารจะพิจารณาโดยเช่ือมโยงกับผลการดําเนินของบริษัท และผลปฏิบัติงานของ

ผูบริหารแตละคน รายละเอียดจํานวนคาตอบ แทนในป 2558 ที่บริษัทไดจายใหแกกรรมการและผูบริหารไดระบุไวในหัวขอ

การจัดการแลว 

             นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดใหมีระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดําเนินงาน กฎหมายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ

ปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัทโดยมีหนวยงาน ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ และสอบทาน
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ระบบการปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี

สาระสําคัญรวมทั้งไดมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวด

เปนประจําทุกป สําหรับป 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการควบคุมภายในของ

บริษัทแลวเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดไดเปดเผยไวแลวภายใตหัวขอเรื่องการควบคุมภายใน 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
           บริษัทฯไดกําหนดนโยบายควบคุมดูแล เพ่ือปองกันผูบริหารหรือผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัท   ไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตน โดยหามผูบริหารและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคล

ที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท หามใชขอมูลหรืออํานาจหนาที่จากการปฏิบัติงานทําการซือ้

ขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนเพ่ือความโปรงใส และยังได

กําหนดใหผูบริหารตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกดวย 

            นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจําป     หรือสอบ

ทานงบไตรมาสแลวเสร็จ เพ่ือพิจารณาและใหความเห็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับที่การ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวเสร็จ และสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยภายในวันเดียวกันหรืออยางชาในวันรุงขึ้น 

บุคลากร 
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 938 คน แบงตามสายงานตางๆไดดังน้ี 

 

                            สายงาน 
                   จํานวนพนักงาน (คน) 

2557 2558 

1. ฝายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ) 768 767 

2. ฝายการเงินและบริหาร 150 158 

3. ฝายการตลาด 14 13 

รวม 932 938 

 

คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนเงิน                                                                             หนวย : ลานบาท 

รายการ           ป 2557            ป 2558 
คาตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 238.69 246.72 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
           บริษัทฯตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและมีสวนสําคัญในความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทฯจึงมี นโย 

บายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหพนักงานมีศักยภาพในการ  ปฏิบัติงาน มีความกาวหนาใน

หนาที่การงานอยางมีคุณภาพและสามารถเจริญกาวหนาในสายงานของตน(Career path) ทุกระดับของพนักงานซึ่งเริ่มต้ังแต

พนักงานที่เขาทํางานกับบริษัทฯ จะตองผานการปฐมนิเทศและฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานใน

บริษัทฯและโครงการโดยเริ่มตนจากการพัฒนาใหบุคลากรใหมีทักษะความรูความสามารถจากการทํางานจริง(On-the-job-

training) โดยความดูแลของผูที่มีประสบการณ นอกจากนี้ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะจัดอบรมและพัฒนา 

หลักสูตรตางๆทุกเดือน ในแตละสายงานรวม ทั้งมีการฝกอบรมประจําปทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสําหรับพนักงาน

ทั่วไป  

           นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดดูแลพนักงานใหปฏิบัติงานกับบริษัทดวยความสุข โดยการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย

ประโยชนและคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน สงเสริมใหพนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาด และความ

เปนระเบียบเรียบรอยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตางๆ โดยคํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพ่ือเปนการ

สรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานเชน จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวย  เหลือในกรณีตางๆ สงเสริมการกีฬาเพ่ือ

เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานในบริษัท มอบทุนการ ศึกษาใหแกบุตรของพนักงานประจําป  จัดรถรับ-สง

พนักงานระหวางที่ทํางานและที่พัก เปนตน 

 

10  ความรับผิดชอบตอสังคม  
10.1  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเปนธรรม ภายใต

กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไมเอาเปรียบผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังน้ี 

               -  การแขงขันที่เปนธรรม บริษัทไมมีนโยบายทั้งตอหนาและลับหลัง ในการทุมตลาด หรือรวมหัวกําหนดราคา การ

ฮ้ัวประมูล ในการขายสินคา การกําหนดราคาสินคาจากตนทุนสินคาและสามารถแขงขันได  

               -  การเคารพสิทธใินทรัพยสินของผูอื่น ไมดําเนินการใดๆที่เก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา สงเสริมให

ผูบริหาร พนักงานใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัท อยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง ไม

สนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา   

               -  การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบติัตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่

สุจริตและเปนธรรมของคูคา เชนการปองกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายตอตานทุจริต คอรรัปช่ัน การใชแรงงานเด็ก 

สตรี และแรงงานไมถูกกฎหมาย และสงผานนโยบายของบริษัทไปยังคูคาอื่นของบริษัทไดทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมายของคูคา 

10.2 การตอตานการทุจริต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเปนธรรม ภายใตกรอบของ

กฎหมาย ซึ่งไดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  

               - นโยบายตอตานการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติของ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพยใหการ

รับรอง และผูสอบบัญชีภายในที่เปนบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและยึดมั่นในความถูกตอง 

บริษัทยังมีการปฏิบัติ   
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                 1.การสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหกับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความซื่อสัตย ผานการฝกอบรม

ภายในของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

                 2.จัดวางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม เพ่ือ

ปองกันการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

                 3.หามมิให ผูบริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกรองหรือรับ ผลประโยชน ทรัพยสินใดๆ สําหรับตนเอง หรือผูอื่น 

ในการจูงใจใหทําหรือไมปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หรือทําใหบริษัทสูญเสียประโยชนอันชอบธรรม 

                 4.แนวปฏิบัติในหนวยงานที่เปนไปตามนโยบาย บริษัทไดแจงขอปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอยางโปรงใสและ

ถูกตองตามกฎหมาย ในระเบียบเก่ียวกับการทํางานและจรรยาบรรรณธุรกิจของบริษัทใหกับพนักงานไดทราบและนําสูการ

ปฏิบัติอยางจริงจัง 

 
10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไมลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

ดังตอไปน้ี 

            1.ปฏิบัติตอพนักงานบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ใหความคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล โดยบริษัท

จะจางพนักงานโดยตรงไมผานผูรับเหมาเพ่ือทํางานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงานโดยไมมีขอจํา กัด เรื่อง

เพศและอายุ                 
 2.สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิใหบริษัทเขาไปมีสวนเก่ียว ของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเชนการบังคับใชแรงงาน(Force labor) การใชแรงงานเด็ก(Child labor) รวมท้ังผานไปยังผูมีสวนไดเสียของ

บริษัท 

 3.ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 

               4.แสดงเจตจํานงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปดเผยตอคูคา และผูมีสวนไดเสีย 

10.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พรอมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอ

มาในเรื่องการจางงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเปนหน่ึงในหาของหลักการบริหารงาน(5 M)ของบริษัท ที่ถือวาบุคลากรของบริษัท

เปนทรัพยากรท่ีสําคัญ ดังน้ันจึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องตาง ๆดังน้ี 

                1.การจางงานและแรงงานสัมพันธ นอกจากการพิจารณารับพนักงานโดยไมมีขอจํากัดในเรื่อง เพศ อายุ เช้ือชาติ ยังมี

การทําสัญญาจางที่เปนธรรมถูกตองตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดต้ังคณะ กรรมการแรงงานสัมพันธซึ่งเลือกต้ังจาก

พนักงานของบริษัท ทําหนาที่ดูแลสวัสดิการความเปนอยูของพนักงาน และยังไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน

แรงงานไทย กระทรวงแรงงาน 

                2.ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี

คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจาหนาที่ความปลอดภัยในทุกระดับ คอยดูแลและใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองตาม

กฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมใหความรูกับพนักงาน ทุกคนเปนประจําทุกป จัดใหมีการตรวจรางกายพนักงานประจําป

ใหกับพนักงานทุกคน 

                3.ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมแบง เพศ การศึกษา เช้ือชาติ ภายใตขอปฏิบัติในคูมือจรรยาบรรณ

พนักงาน ระเบียบขอบังคับของบริษัท ที่ไดรับการรับรองจากกรมแรงงาน 
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10.5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  ต้ังแตเริ่มกระบวนการผลิตบริษัทไดคํานึงถึงผูบริโภคเสมอ โดยเริ่มต้ังแตขั้นตอน

การคัดสรรวัตถุดิบที่ใชสําหรับ Food Grade ซึ่งผานการทดสอบคามาตรฐานจากหนวยงานที่มีใบอนุญาตรับรอง และการ

บรรจุภัณฑที่อยูในหอง Clean Room และการสวมใสเสื้อผาของพนักงานที่อยูในชุดปองกันสิ่งแปลกปลอม รวมถึงการทํา

ความสะอาดทุกขั้นตอน การเขาสายการผลิต หรือเขาถึงผลิตภัณฑ จากตนทาง กลางน้ํา จนถึงปลายนํ้าการจัดสงและระบบโลจิ

สติกส ที่ปลอดภัยสะอาด โดยบรรจุผานรถขนสงของ Oust Source ที่ถูกควบคุมมาตรฐานดวยระบบรถบรรทุกขนสงแบบตูปด

จนถึงมือลูกคา 

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางถูกตองและ

คุมคา เพ่ือเกิดการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไมกอเกิดมลภาวะตามมา ในป 2556 บริษัทไดเขารวมโครงการลดการใช

พลังงานไฟฟากับกระทรวงพลังงาน และสามารถผานเกณฑมาตรฐานตามที่โครงการกําหนด ซึ่งนอกจากจะไดชวยลดการใช

ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดตนทุนไดอีกสวนหน่ึง นอกจากน้ียังไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงอุตสาหกรรมอยางเครงครัด ในการกําจัดวัสดุเหลือใชจากการผลิต อีกทั้งไดรวมมือกับคูคาของบริษัทในการ

ดําเนินการดวย  เพ่ือลดและปองกันการเกิดมลภาวะตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร  

10.7 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ในป 2558  บริษัทไดเขารวมโครงการ CSR Charity and Anti Corruption 

รวมกับคูคาของบริษัท เปนทีที่สองติดตอกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตอตานการทุจริตทุกประเภท  

อีกทั้งชวยจัดหาทุนทรัพยและอุปกรณที่จําเปนใหแกโรงเรียนบานคลองซอง ต้ังอยูที่ตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง โดยจัดขึ้นในวันเสารที่ 15 สิงหาคม 2558  ทั้งน้ี บริษัทยังไดรับความรวมมือจากบริษัทคูคาอื่นอีกถึง 23 ราย และไดจัด

ใหพนักงานเขารวมงานในวันดังกลาว 16 คน รวมถึง บริษัท ยังมีการบริจาคเพ่ือสนับสนุนอุปกรณการศึกษา และทุนการศึกษา

แกโรงเรียนที่เปนชุมชนใกลเคียง เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเยาวชน และยังสนับสนุนการใหนักศึกษาสายอาชีพเขาฝกงาน

ภาคปฏิบัติกับหนวยงานตาง ๆ ในองคกร ทั้งน้ีเพ่ือมุงหวังใหเกิดประโยชนในการศึกษาภาคปฏิบัติจริง และยังเปนการ

ประชาสัมพันธใหโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดรูจักบริษัทเพ่ิมขึ้นอีกทาง นอจากน้ัน บริษัทยังมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือคัดเลือก การใหทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุตรพนักงานเพื่อเปนการสงเสริมขวัญกําลังใจ

พนักงานที่ปฏิบัติงานดี และบุตร ที่เรียนดี เพ่ือเปนการสงเสริมใหสังคม ระดับครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และไดรับ

การดูแลอยางทั่วถึง  เพ่ือมุงหวังการความยั่งยืนในการปฏิบัติงานดวยความรักองคกร 

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ
ผูมีสวนไดเสีย  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 บริษัทไดมีการออก Opportunity Day เพ่ือใชโอกาสดังกลาวแถลงผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 9 เดือน ประจําป 2558 เพ่ือใหนักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย ไดทราบผลการดําเนินงาน รวมถึงนโยบายการ

ดําเนินงาน โดยมุงหวังใหนักลงทุนไดเขาถึงการดําเนินงาน และสิ่งที่บริษัทดําเนินการ และบริษัทยังไดนําสินคาตัวอยางแสดง

ตอผูเขารวมฟงในที่ประชุม ไดทราบนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งเปนการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท  

11. การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 
11. 1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ บมจ . พลาสติกและหีบหอไทยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแล

กระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปนไปตามกฎ

ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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(ตลท.) รวมท้ัง ขอกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรวมถึงการสอบทานผลการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ รวมท้ัง คํานึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหนาที่ความรับผิดชอบดูแลความเพียงพอและความเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการนําหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจและการควบคุมการจัดการมาใชเพ่ีอความโปรงใส

ของการใชทรัพยากร การปองกันความเสียหาย และการดําเนินการที่ราบรื่นของบริษัท การจัดต้ังหนาที่และแบกความ

รับผิดชอบของพนักงาน ผูควบคุมงาน และผูจัดการอยางเหมาะสมเพ่ือชวยใหการตรวจสอบควบคุมดูแลเปนไปอยาง

เหมาะสมภายใตแมบทการควบคุมภายใน  

แมบทการควบคุมภายใน 

- สภาพแวดลอมการควบคุม  
 - การประเมินความเส่ียง  
 - กิจกรรมการควบคุม  
 - ระบบสาระสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
 - ระบบการติดตาม 

 - การดําเนินงาน 

 - การรายงาน 

 - การปฏิบัติตาม 

 - ระดับบริษัท 

 - ระดับแผนก 

 - ระดับหนวยปฏิบัติการ 
 - ระดับหนวยปฏิบัติการยอย 

 
11.2 การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดใหมีขั้น ตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ

ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมถึงการประเมินและการสอบทานปจจัยภายในและ

ภายนอกซึ่งสามารถสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหนาที่

ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางใกลชิด อีกทั้ง ยังมีหัวหนากลุมในแตละแผนกสอบทานปจจัยที่อาจกอใหเกิด

ความเสี่ยดานกลยุทธ ของการดําเนินงาน การเงิน การดําเนินงาน ระบบสาระสนเทศและการสื่อสารขอมูล และการปฏิบัติตาม
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แมบท รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนปองกันความเสี่ยงโดยหัวหนากลุมในแตละแผนก การบริหารจัดการความ

เสี่ยงตองทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

           คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกํากับดูแลใหฝายบริหาร      จัดใหมีระบบ

ควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงินการ    บัญชี การปฏิบัติการงาน การ

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับระเบียบที่เก่ียวของ และการบริหารความเสี่ยงและจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ 

และถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุน และสินทรัพยของบริษัทอยูเสมอ จัดให

มีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยาง

เปนลายลักษณอักษร โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุก

หนวยงาน ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไวและแผนงานตรวจสอบภายในประจําปตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติ โดย

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบราย งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานและรับทราบผล การ

ปฏิบัติงานของหนวย งานตรวจสอบภายในอยางตอเน่ืองและมีความเห็นวาโดยรวม        บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ                     และไมพบขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่

จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอความ         ถูกตองเช่ือถือไดนอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทยังไดประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในเปน          

ประจําปละครั้ง ทุกสิ้นปโดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทได

สรุปความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการ      ควบคุมภายในของบริษัทประจําป 2557 แลวเห็นวา

บริษัทมีการควบคุมภายในตามองคประกอบการ      ควบคุมภายใน 5 สวน ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรม การกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกลต.โดยบริษัทไดยึดถือปฏิบัติอยางเสมอมาจึงไมพบขอพรองที่มีนัยสําคัญใดๆ  

 

บริษัทฯมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังน้ี   
            คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือกํากับดูแลกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหบริษัทฯมีรายงานทาง

การเงินที่ถูกตองและเพียงพอและกํากับดูแลใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจ สอบ ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ระบุไว

ภายใตหัวขอการจัดการ  

            คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบท้ังระดับองคกรและ ระดับกิจกรรมให

ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญทั่วทั้งองคกร รายละเอียด บทบาท และความ  รับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงระบุไวในหัวขอการจัดการ 

            บริษัทฯยังไดใหความสําคัญในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปน  จําเปนในการ

แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และการพัฒนากรรมการ โดยในปที่ผานมาบริษัทไดสงเสริมใหมีการฝกอบรม

และใหความรูแกผูเก่ียวของของบริษัทฯ ไดแก มีการสงเสริมใหเขาอบรมในหัวขอ“ การปรับปรุงกฎเกณฑเก่ียวกับ ความ

รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุบริษัท และสิทธิของผูถือหุนบริษัทจดทะเบียน” ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย ไดจัดขึ้น เปนตน  

อีกทั้ง โดยคณะกรรมการของบริษัทไดจัดต้ังให บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เปนผูตรวจสอบ

ภายใน ในป 2559 ซึ่งรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการสอบทาน
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ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมท้ังสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม

การควบคุม ระบบสาระสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม โดยแผนกตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานสิ่งที่

ตรวจพบ ตลอดจนใหคําเสนอแนะแกฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทาน

สิ่งที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส โดยวัตถุประสงคของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกลาว เพ่ือใหเกิด

ความมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและใหความเช่ือมั่นไดวาบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ดานการดําเนินการการรายงานและการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เก่ียวของที่มีประสิทธิภาพของบริษัทได 

12.   รายการระหวางกัน 
12.1 รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2556, 2557 และ ปสิ้นสุด 2558 ดังน้ี  

ในป 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท ทําให บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน) เปล่ียนสถานะเปน ”บริษัทที่ถือหุนใหญ” โดยมีกรรมการรวมกันคือ 

นายทักษะ บุษยโภคะ, นายโยธิน เน่ืองจํานงคและนายชัชชัย ธรรมารุงเรือง ตอมาในป 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ

ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 255 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําให บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด

(มหาชน) เปล่ียนสถานะเปน ”บริษัทรวมถือหุน”   

ในระหวางป 2558 มีเหตุการณเปล่ียนแปลงครั้งใหญ ต้ังแตวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เปนตนมา นายอานุช โลเฮีย ไดเขา

ซื้อหุนสวนใหญ ของบริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) จาก ผูถือหุนรายใหญ รวมถึง บริษัท โมเดอรนฟอรม 

กรุป จํากัด (มหาชน) รวมคิดเปน 60.5%  ดังน้ันจึงกลายเปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งนายอานุช โลเฮีย มีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองใน

การเปนกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส โพลีเมอรส (ระยอง) จํากัด (มหาชน)  
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บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 
ผูถือหุนรายใหญที่เกี่ยวของกัน กอนวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลําดับที่              ลักษณะรายการ 
       มูลคาของรายการระหวาง

กัน (ลานบาท)               ความจําเปน/หมายเหตุ       ความเห็นของ
คณะกรรมการ                      

2556 2557 2558                  ตรวจสอบ 

1 

บริษัทฯรับจางผลิตชิ้นสวนเฟอรนิเจอร เชน ลูกลอเกาอี้  ฝาปด

พนักเกาอี้ ที่ปดรูสายไฟโตะทํางาน ใหกับ บริษัท โมเดอรน

ฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน)  

      เปนการรับจางผลิตสินคาตามปกติของ

ธุรกิจตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการ

คา 

เปนไปตามปกติของธุรกิจและราคามี

ความสมเหตุสมผล โดยมีการทําสัญญา

ซื้อขายระหวางกันใหชัดเจน 

 

                     -  รายไดจากการขาย 1.4 1 0.9 

                     -  ลูกหนี้การคาคงคาง 0.2 0.2 0.1 

2 
บริษัทฯ ซื้อเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงานจาก  บริษัท โม

เดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) 
      เปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจตาม

ราคาตลาด เนื่องจากมีการขยายหนวยงาน 

ทําใหมีการซื้อเฟอรนิเจอรเพิ่มเติม  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน

การเขาทํารายการเนื่องจากมี ความ

จําเปนและเปนไปตามการคาปกติ 

 

                  -  ซื้อสินคา 0.2 0.2 0.1 

                  -  เจาหนี้การคาคงคาง    -    - 0 
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3 

บริษัทฯ ไดใชบริการที่ปรึกษาดานการบริหารการตลาด,ระบบ 

บัญชีการเงิน, สารสนเทศ และดานกฎหมาย จากบริษัท โม

เดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) 

      

- เปนการจางที่ปรึกษาการบริหารงาน

ดานตาง ๆ แตเนื่องจากไมมีที่ปรึกษาราย

ใดสามารถใหบริการไดครบถวนทุกดาน

ตรงตามที่บริษัทฯตองการ 

- เห็นชอบใหเขาทํารายการดังกลาว 

เนื่องจากการทํารายการดังกลาวเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และ

เพื่อประโยชนอันสูงสุดของบริษัท โดย

รายการมีเงื่อนไขเหมาะสม 

 

                 -  คาใชจายในการรับบริการ 1.2 1.2 0.9 และดวยคาบริการที่ถูกกวา  - เห็นชอบใหเขาทํารายการดังกลาว 

เนื่องจากการทํารายการดังกลาวเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และ

เพื่อประโยชนอันสูงสุดของบริษัท โดย

รายการมีเงื่อนไขเหมาะสม และไดแจง

ใหคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยทราบแลว 

                 -  คาใชจายในการรับบริการ 0.2 0.4 0.4 
- เปนการจางฝายตรวจสอบภายใน บมจ.

โมเดอรนฟอรม เปนผูตรวจสอบภายใน

ของบริษัทพลาสติคและหีบหอไทย จํากัด

(มหาชน)   

 

          

          

          

หมายเหตุ.-โมเดอรนฟอรมกรุป ไดขายหุนทั้งหมดใหกับนาย อานุช โลเฮีย ซึ่งจะกลายเปนผูถือหุนรายใหญ ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เปนตนไป 
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส โพลีเมอรส (ระยอง) จํากัด (มหาชน) 
ผูถือหุนรายใหญที่เกี่ยวของกัน หลังวันที่ 12 ตุลาคม 2559 

ลําดับที่              ลักษณะรายการ 
       มูลคาของรายการระหวาง

กัน (ลานบาท)               ความจําเปน/หมายเหตุ       ความเห็นของคณะกรรมการ              
 

2556 2557 2558                  ตรวจสอบ 
1 วัตถุดิบ PET       

เปนการซื้อวัตถุดิบตามปกติของธุรกิจ

ตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการคา 

เปนไปตามปกติของธุรกิจและราคามี

ความสมเหตุสมผล โดยมีการทําใบสั่ง

ซื้อตามระบบ และรายงานการซื้อ

ประจําทุกไตรมาส 

  -  ซื้อสินคา 0 0 0.1 

  - เจาหนี้การคาคงคาง 0 0 0.1 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
           ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคตจะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหรายการระหวาง

กันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

เปนหลัก ทั้งน้ีกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมสีิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 มีมติกําหนดมาตรการในการอนุมัติรายการ

ระหวางกันดังน้ี 

           สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนการคาปกติ

และตอเน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันทั้ง 2 ประเภทเปนดังน้ี 

 1.รายการที่เกิดขึ้นเปนการคาปกติและตอเน่ือง 

            บริษัทฯจะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการคาที่เกิดขึ้นเปนปกติ และตอเน่ืองโดยมีการ

ระบุเง่ือนไขการดําเนินการสําหรับแตละรายการใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาทั่วไป และเปนไปตาม  ราคาที่ยุติธรรม 

สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได อาทิ การรับจางและจําหนายสินคาใหกับ บริษัทโมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) 

เปนตน โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ทั้งน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ี

เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรม การตรวจสอบเห็นสมควร 

 2.รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 

             บริษัทฯจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว หากคณะ 

กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดใหมีบคุคลที่มีความรูความ

ชํานาญพิเศษเชน ผูสอบบัญชี หรือ ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทฯและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

บุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสิน  ใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี  

 ทั้งน้ีรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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                                            สวนที่ 3     

                                     ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯหนวย : พันบาท 

                                                                                                          งบการเงินของบริษัทฯ 
                                                                               ป  2556 2557 2558 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 45,735 60,806 3,693 

ลูกหนี้การคา 358,392 412,486 357,333 

สินคาคงเหลือ 90,012 95,142 90,012 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 512,640 602,865 501,329 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 569,217 586,752 549,446 

รวมสินทรัพย 1,161,451 1,235,707 1,158,459 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 70,000 74,052 51,185 

เจาหนี้การคา 177,914 210,519 143,481 

เจาหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 25 28 73 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 46,806 57,790 37,299 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 356,286 400,694 302,855 
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 140,588 132,537 73,846 

รวมหนี้สิน 510,104 545,102 390,682 
ทุนจดทะเบียน 255,000 255,000 255,000 

ทุนชําระแลว 200,186 201,327 208,766 

สวนเกินมูลคาหุน 87,424 92,211 122,649 

กําไรสะสม 344,777 372,634 410,462 

รวมสวนของผูถอืหุน 651,347 690,605 767,778 
รายไดจากการขาย 1,572,018 1,673,177 1,584,160 

ตนทุนขาย 1,310,809 1,435,906 1,331,489 

คาใชจายในการขายและบริหาร 112,133 120,176 124,077 

ดอกเบ้ียจาย 13,569 12,669 9,347 

กําไรสุทธ ิ 123,071 93,392 104,237 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.62 0.46 0.51 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 223,916 189,750 150,117 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -149,106 -108,404 -66,697 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -55,932 -66,275 -140,534 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 18,878 15,072 -57,113 
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ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อัตราสวนทางการเงิน 
  งบการเงินของบริษัทฯ 
  2556 2557 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง   

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.44 1.50 1.66 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.13 1.18 1.19 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 89 89 86 

ระยะเวลาหมุนของสินคาเฉล่ีย (วัน) 28 28 24 

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 72 96 94 

    

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร   

อัตรากําไรขั้นตน (%) 16.62 14.18 15.95 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.74 7.78 9.37 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.83 5.55 6.56 

    

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 11.08 7.52 9.00 

อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (%) 18.89 13.45 13.53 

    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ   

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.78 0.79 0.51 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 18.5 17.88 19.91 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (Cash Basis) (เทา) 1.42 1.55 1.51 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 52.28 66.17 50.09 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ(Management Discussion and Analysis:MD&A) 
      สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ2557 

รายงานการวิเคราะหและบริหารจัดการ  

บริษัท พลาสติคและหีบหอไทยไทย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

ตารางที่ 1 : สรุปรายงานทางการเงิน (หนวย : ลานบาท) 

  +/- % 2258 2557 

ขาย -5.3% 1,584.2  1,673.2  
ตนทุนขาย -7.3% 1,331.5  1,435.9  
กําไรขั้นตน 6.5% 252.7  237.3  
อัตราเพ่ิมกําไรขั้นตน 177 basis points 15.9% 14.2% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 3.2% 124.1  120.2  
รายไดอื่น -10.4% 11.7  13.0  
กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจายและภาษี 7.8% 140.3  130.1  
 อัตราเพ่ิมกําไรสุทธิกอนดอกเบ้ียจายและภาษี 108 basis points 8.9% 7.8% 
ตนทุนทางการเงิน -26.2% 9.3  12.7  
กําไรสุทธิกอนภาษี 11.5% 130.9  117.4  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10.9% 26.7  24.1  
กําไรสุทธิ 11.6% 104.2  93.4  
อัตราเพ่ิมกําไรสุทธิ 100 basis points 6.6% 5.6% 
คาเสื่อมราคา 10.5% 128.9  116.7  
กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินภาษีและคาเสื่อมราคา 9.1% 269.2  246.8  
อัตราเพ่ิม 224 basis points 17.0% 14.7% 

 

 กําไรข้ันตนในป 2558 เพ่ิมขึ้น 6.5% และมีอัตราเพ่ิม จากป 2557  177 basis points 

 กําไรข้ันตนที่เพ่ิมขึ้นน้ี มีผลจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพทางตนทุน 

o ปริมาณการขายสวนหน่ึงมาจากลูกคาใหม 

o แมวาปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น แตเน่ืองจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกลดลงอยางมาก ทําใหบริษัทมีการปรับ

ลดราคาขายแกลูกคา มีผลทําใหยอดขายโดยรวมกลับลดตํ่าลง 
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o จากการลงทุนในการเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูง และการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการ

ลดตนทุนการผลิตในที่สุด 

 จากการเปล่ียนแปลงสถานะของงบการเงิน ทําใหสามารถลดตนทุนทางการเงินได 26% 

 บริษัทฯ สามารถทํากําไรสุทธิ 104.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 10.8 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 11.6% 

 นอกเหนือจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดลงทุนพัฒนา เสริมสราง Supply chain infrastructure  โดยลงทุนกอสรางอาคาร

คลังสินคา พ้ืนที่รวม 3,700 ตารางเมตร ซึ่งไดเริ่มดําเนินการต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2558 และเสร็จสิ้นเมื่อเดือน

มกราคม 2559 

 

ตารางที่ 2 : สถานะทางการเงิน (หนวย : ลานบาท) 

  +/- % สิ้นสุด สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -93.9% 3.7  60.8  
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น -13.4% 357.3  412.5  
สินคาคงเหลือ -5.4% 90.0  95.1  
สิ้นทรัพยหมุนเวียนอื่น 46.2% 50.3  34.4  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน -16.8% 501.3  602.8  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -6.4% 548.0  585.2  
เงินจายลวงหนาคาแมพิมพ 240.7% 73.3  21.5  
สินทรัพยอื่น 36.9% 35.9  26.2  
รวมสินทรัพย -6.3% 1,158.5  1,235.7  
เงินกูระยะสั้น -30.8% 51.2  74.0  
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น -22.8% 202.4  262.2  
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหน่ึงป -35.5% 37.3  57.8  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 78.2% 11.9  6.7  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน -24.4% 302.9  400.7  
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป 

-44.3% 73.8  132.5  

หน้ีสินอื่น ๆ 17.5% 14.0  11.9  
รวมหน้ีสิน -28.3% 390.7  545.1  
หุนสามัญ 0.0% 255.0  255.0  
หุนที่ออกชําระแลว 3.7% 208.8  201.3  
กําไรสะสมท่ีจัดสรรแลว 10.8% 436.0  393.5  
สํารองอื่น ๆ 28.4% 123.0  95.8  
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รวมสวนของผูถือหุน 11.2% 767.8  690.6  
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน -6.3% 1,158.5  1,235.7  

 
 ทรัพยสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีมูลคา 1,158.5 ลานบาท 

 ทรัพยสินหมุนเวียน 501.3 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา 101.5 ลานบาท มีผลมาจาก 

 บริษัทฯ ชําระคืนเงินกู มูลคา 57.1 ลานบาท 

 มูลคาลูกหน้ีการคาลดลง เน่ืองมาจากการปรับลดของราคาขาย 

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อยูที่ระดับ 1.66 เทา 

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 0.21 เทา และมีมูลคา 390.7 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนหนา 154.4 ลานบาท มี

ผลจากการชําระคืนเงินกู 

 สวนของผูถือหุน 767.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 77.2 ลานบาท มีผลจาก 

 กําไรสะสมหลังจายเงินปนผล เพ่ิมขึ้น 43.4 ลานบาท 

 เงินเพ่ิมทุนจากการท่ีมีผูใชสิทธิ์ซื้อหุนสามัญ ใน TPAC – W1 และ TPAP  ESOP มูลคา 33.8 ลานบาท 

 

ตารางที่ 3 : กระแสเงินสด (หนวย : ลานบาท) 

  สิ้นสุด สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

กําไรสุทธิ 104.2 93.4 
คาเสื่อมราคา 128.9 116.7 
กระแสเงินสดหมุนเวียน -39.5 -62.8 
กระแสเงินสดใชไปเพ่ือการลงทุน -120.7 -79.4 
กระแสเงินสดสวนเกิน 72.9 67.8 
ชําระคืนเงินกูยืม -102.0 7.0 
เงินปนผลจาย -61.8 -64.3 
เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุน 33.8 4.6 
กระแสเงินสดสุทธิ เพ่ิม (ลด) -57.1 15.1 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ตนงวด 60.8 45.7 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ปลายงวด 3.7 60.8 
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 กระแสเงินสดสวนเกิน เพ่ิมขึ้น ในป 2558 
 กระแสเงินสดจายเพื่อการลงทุน 120.7 ลานบาท  โดยที่ 104.0 ลานบาทเปนคาใชจายฝายทุน เพ่ือการเพ่ิมเครื่องจักร 

แมพิมพ และอุปกรณ สําหรับการผลิต  และ 16.7 ลานบาทเปนการลงทุนในอาคารคลังสินคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บและกระจายสินคาสําเร็จรูป 

 เงินปนผลจายจากกําไรสุทธิของป 2557 มูลคา 61.8 ลานบาท 
 กระแสเงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใน TPAC-W1 และ TPAC ESOP มูลคา 33.8 ลานบาท 

 
ตารางที่ 4: อัตราสวนทางการเงิน 

  สิ้นสุด สิ้นสุด 
  31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
อัตราเงินเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 1.66x 1.50x 

อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.21x 0.29x 

อัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 15.1x 10.3x 

DSCR 5.7 3.5 

 อัตราสวนทางการเงินในป 2558 มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

 
โครงสรางรายไดแบงตามภูมิประเทศ 

                  รายได               2556               2557               2558 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายในประเทศ    1,425      91 %    1,524      91 %    1,435      91 % 
รายไดจากการขายตางประเทศ       147        9 %       149        9 %       149        9 % 

รวมรายไดจากการขาย    1,572    100 %    1,673    100 %    1,584    100 % 
            ในป 2558 รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการขายบรรจุภัณฑพลาสติกภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งคิดเปนรอยละ 91.0 
ของรายไดจากการขาย ขณะที่รายไดจากการขายในตางประเทศ ยังคงเปนรอยละ 9.0 ของรายไดจากการขาย เชนเดียวกับป 2557 

ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 
           ตนทุนการผลิตหลักของป 2558 ยังคงเปนวัตถุดิบ ซึ่งคิดเปนรอยละกวา 60 ของตนทุนการผลิตรวม และวัตถุดิบที่เปน
วัตถุดิบหลักที่ใชคือ เม็ดพลาสติก ซึ่งราคาเม็ดพลาสติกที่ใชในการผลิตเริ่มจากชวงตนป 2558 ราคาเม็ดพลาสติคอยูในชวงขาลง 
จนถึงกลางป 2558 เปนชวงปรับชะลอตัว ซึ่งเปนไปตามทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ซึ่งผลจากราคาที่ลดลงน้ันสงผลให
ตนทุนวัตถุดิบลดลง ประกอบกับบริษัท ไดมีการวางแผนและจับตาแนวโนมราคาตลาดอยางใกลชิด ทําใหบริษัท สามารถ
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ประหยัดตนทุนวัตถุดิบลงมาคอนขางมาก ประกอบกับบริษัทไดใชนโยบายเครื่องมือทางการเงินกับสถาบันการเงินในการ
บริหารเครดิตโดยใชนโยบายซื้อเม็ดพลาสติคผสมผสาน ระหวางเง่ือนไขเงินสด และเครดิต ผสมผสาน จึงสงผลใหสามารถ
ประหยัดตนทุนดานวัตถุดิบ 
           ตนทุนการผลิตอีกสวนหน่ึงประกอบดวย คาแรงทางตรง คาแรงทางออม คาใชจายในการผลิต รวมไปถึงคาเสื่อมราคา
เครื่องจักร ซึ่งในป 2558 คาแรงทางตรง และคาแรงทางออม เพ่ิมขึ้นเล็กนอยเม่ือเทียบกับป 2557 คาลวงเวลาลดลงเล็กนอย 
คาใชจายในการผลิตรองลงมาจากเม็ดพลาสติค คือ คาเสื่อมราคาเครื่องจักร ซึ่ง เพ่ิมขึ้นมากเน่ืองจากบริษัทไดซื้อเครื่องจักรใหม
เขามาทดแทนเครื่องจักรเกา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตนซึ่งเปนไปตามยอดปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
             คาใชจายในการขายและบริหารในป 2558 จํานวน 124.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ7.83 ของยอดขาย สูงกวาในป 
2557 ที่มีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 120.18 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.18 ของยอดขาย อันเปนผลจากการเพ่ิมขึ้น
ของรายจาย เชน คาจางแรงงาน คาขนสงสินคา  

กําไรสุทธิ 
           ในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 104.24 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 6.58 ของ
ยอดขาย สูงกวาป 2557 ซึ่งมีกําไรสุทธิฯจํานวน 93.39 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 5.58 ของยอดขาย เปนผลจากตนทุนการผลิตที่
ลดลงในป 2558 เปนหลัก        

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
           กําไรสุทธิของป 2558 มีจํานวน 104.24 ลานบาท เมื่อรวมกับกําไรสะสมยกมาจากป 2557 จํานวน 372.63 ลานบาท และ
หักดวยเงินปนผลจายเปนเงินสด จํานวน 61.81 ลานบาท และสวนที่กันสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4.60 ลานบาท ทําใหมียอด
กําไรสะสมรวมของป 2558 เทากับ 410.46 ลานบาท และอัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนของป 2558 คิดเปนอัตรารอยละ 
13.53 ตํ่ากวาป 2557 ที่มีอัตรารอยละ 14.48   

 
ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย สวนประกอบของสินทรัพย และคุณภาพสินทรัพย 
           ณ สิ้นป 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,158.46 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน 77.25 ลานบาท ซึ่ง ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 501.33 ลานบาท ตํ่ากวาป 2557 จํานวน 101.53 ลานบาท อันเน่ืองจากมากการท่ีราคาสินคาลดลงจาก
ปจจัยตนทุนที่ลดลง สงผลใหลูกหน้ีการคาลดลงจากป 2557 จํานวน 55.16 ลานบาท และจากเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด
ที่ลดลงจากป 2557 จํานวน 57.12 ลานบาท อันเน่ืองมาจากบริษัทไดนํากระแสเงินสดสวนเกินไปชําระหน้ีเงินกูระยะสั้น และ
ชําระหน้ีระยะยาวกอนกําหนด  สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนของป 2558 ที่มีจํานวน 657.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 
24.29 ลานบาท เปนผลเน่ืองมาจากการลดลงของมูลคาสุทธิ อาคาร,เครื่องจักรและอุปกรณ 37.20 ลานบาท   เมื่อสุทธิจากการจาย
ลวงหนาเพ่ือคาแมพิมพ ที่เพ่ิมขึ้น51.74 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นที่เพ่ิมขึ้น จากป 2557 จํานวน 9.67 ลานบาท จึงทํา
ใหยอดมูลคารวมเพ่ิมขึ้นจากป 2557       

 
1. ลูกหนี้การคา 
           ลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ เปนกลุมลูกคาที่ทําการคาตอเน่ืองกันมาเปนระยะเวลานาน กับลูกคารายใหมที่เพ่ิมขึ้นในป 
2558 โดยที่ทั้งสองกลุมอยูในเกณฑที่เปนผูผลิตสินคาช้ันนําและมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในตลาดอุปโภคและบริโภคมานาน สวน
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ลูกคาตางประเทศก็เปนผูผลิตสินคาที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในระดับนานาชาติเปนที่เช่ือถือ และอยูในวงการมานาน ซึ่งมีเทอมการ
ชําระเงินอยูระหวาง 30–90 วัน โดยมีจํานวนวันการรับชําระหน้ีเฉล่ียของป 2558 อยูที่ 89 วันใกลเคียงกับป 2557   

คุณภาพลูกหนี้การคา 
           บริษัทฯมีการประเมินคุณภาพลูกหน้ีการคาแตละรายเพ่ือปรับใหมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีสะทอนมูลคาทางเศรษฐกิจ
อยางแทจริง โดยในป 2558 บริษัทฯมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือสุทธิจํานวน 357.33 ลานบาทตํ่ากวาป 2557 ที่มีจํานวน 412.49 
ลานบาท ลดลง 55.16 ลานบาท ลูกหน้ีทั้งหมดยังมีการซื้อและชําระหน้ีหมุนเวียนตรงตามกําหนดและ ยังไมมีสัญญานความเสี่ยง
ใด ๆ ที่จําเปนตองต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
            นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงไวซึ่งนโยบายกระจายความเสี่ยงของลูกหน้ีแตละราย โดยที่จะไมใหรายใดรายหน่ึงมียอดซื้อกับ
บริษัทฯเกินกวารอยละ 20 ของยอดขายรวม 
 

            บริษัทฯมีลูกหนีก้ารคาจัดช้ันตามอายุหนีด้ังนี้                                  หนวย : พันบาท 
                       ป 2557                    ป 2558 
                อายุหน้ี      มูลคาลูกหนี้        สัดสวน    มูลคาลูกหนี้        สัดสวน 

ลูกหนี้ปกติ        310,938          75%        278,714          78% 
คางชําระ< 3 เดือน         101,491            25%          78,562            22% 
คางชําระ< 6 เดือน                  57                   0%                     57                  0%    
รวม         412,486          100%         357,333          100% 

สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             -                   -              -                   -  
ลูกหนี้การคา-สุทธิ         412,486            100%         357,333            100% 

 
สินคาคงเหลือ    
           ณ วันสิ้นสุดป 2558 บริษัทฯมีสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ–สุทธิ รวม 90.01 ลานบาท ลดลงจากป 2557 ซึ่งมียอด
คงเหลือ-สุทธ ิ95.14 ลานบาท หรือลดลง 5.13 ลานบาทคิดเปนรอยละ 5.39 เปนผลจากราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติคที่ลดลง    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
           บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ใชในการดําเนินงานสุทธิของป 2558 มูลคารวม 549.45 ลานบาท ลดลงจากป 2557 
ซึ่งมีจํานวน 586.75 ลานบาท จํานวน 37.20 ลานบาท เปนผลจากการมูลคาสุทธิจากคาเสื่อมราคาเครื่องจักร เครื่องจักรในการ
ผลิต, แมพิมพและอุปกรณ      

หนี้สิน 
           หน้ีสินรวมของป 2558 มีมูลคา 390.68 ลานบาท ลดลงกวาป 2557 ที่มีมูลคา 545.10 ลานบาท เปนผลจากเจาหน้ีการคาที่มี
ยอดลดลงจากป 2557 จํานวน 60 ลานบาท ผลจากการท่ีป 2558 มีราคาเม็ดพลาสติก ลดลงทําใหยอดการซื้อวัตถุดิบ ลดลง ซึ่งจะ
สอดคลองกับราคาขายสินคาที่ลดลงและมูลคายอดขายของป 2558 ก็ลดลงเชนกัน  
 อีกทั้งหน้ีสินระยะสั้นจากการกูยืมธนาคาร ป 2558 เทากับ 51.19 ลานบาท ลดลงจากป 2557 ซึ่งเทากับ 74.05 ลานบาท 
ลดลงจากป 2557 จํานวน 22.87 ลานบาท รวมถึงหน้ีสินระยะยาวจากการกูยืมธนาคาร ป 2558 เทากับ 73.80 ลานบาท ซึ่งลดลง
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จากป 2557 ซึ่งมียอดเทากับ 132.18 ลานบาท ลดลง 58.38 ลานบาท ดวยวาบริษัท ไดนํากระแสเงินสดสวนเกินจากการ
ดําเนินงาน ชําระหน้ีเงินกูทั้งระยะสั้น และชําระเงินกูระยะยาวกอนกําหนด ทั้งน้ีเพ่ือสามารถประหยัดตนทุนทางการเงิน ซึ่งการ
นําเงินสดมาชําระหน้ีเปนผลดีกวาการนําเงินฝากไวซึ่งกอเกิดรายไดนอยเมื่อเทียบกับตนทุนที่ลดลง 

 
โดยบริษัทปรับนโยบายในการบริหารเงินโดยไมคงเงินฝากธนาคารไวจํานวนมาก โดยมาใชวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจากสถาบัน
การเงินเปนหลักในการชําระคาสินคา และบริการ  ซึ่งนโยบายดังกลาวทําใหบริษัท สามารถประหยัดตนทุนทางการเงินและ
สามารถสรางกําไรเพ่ิมขึ้นในป 2558 อีกทั้งการที่บริษัทไดรับกระแสเงินสดจากการที่มีผูเขามาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จํานวนหน่ึง 
ทําใหบริษัทสามารถนําเงินมาใชในการซื้อเครื่องจักร ไดเพียงพอ สงผลใหเงินกูระยะยาวลดลงจากการชําระหน้ีกอนกําหนด 

เจาหนี้การคา 
           ในป 2558 เจาหน้ีการคาสวนใหญยังคงเปนเจาหน้ีจากการซื้อวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติก และวัตถุดิบอื่น ซึ่งมีเทอมการ
ชําระเงินปกติอยูที่ 15–60 วัน สําหรับวัตถุดิบหลักบริษัทฯยังคงใชนโยบายในการซื้อดวยเทอมผสมประสานระหวางเง่ือนไข 
เครดิต และเง่ือนไขเงินสด โดยเนนการใชนโยบายการบริหารการเงินโดยใชสินเช่ือธนาคารเพ่ือนํามาชําระแทนการใชวงเงิน
เครดิตจากเจาหน้ีการคา ซึ่งบริษัท สามารถประหยัดตนทุนโดยการไดรับสวนลดทางการคา ซึ่งเปนประโยชนจากสวนลดรับ
สามารถทําใหบริษัทลดตนทุนราคาวัตถุดิบอีกทางหน่ึง จากนโยบายดังกลาวเปนสวนหน่ึงที่ทําใหมูลคาเจาหน้ีการคาคงเหลือ
ของป 2558 มีจํานวน 202.43 ลานบาท ลดลงกวาป 2557 ที่มีมูลคาจํานวน 262.16 ลานบาท ในป 2558 คาเฉล่ียรอบระยะเวลาใน
การชําระหน้ี อยูที่ 94 วัน ยังคงใกลเคียงกับป 2557 ซึ่งอยูที่ 96 วัน   

สภาพคลอง 
1. กระแสเงินสด 
           ในป 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 150.12 ลานบาท ตํ่ากวาป 2557 จํานวน 39.63 ลานบาท 
เหตุผลที่ทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง อันเน่ืองจากกระแสเงินสดจายจากคาแมพิมพ นํายอดมารวมเปนสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น ในป 2558 สวนหนึ่งเปนผลใหกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2558  เทากับ 66.70 ลานบาท ลดลง
นอยกวาป 2557 ที่มีกระแสเงินใชไป 108.40 ลานบาท ลดลง 41.70 ลานบาท ดานกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินป 
2558 มีกระแสเงินสดใชไป จํานวน 140.53 ลานบาท สูงกวาป 2557 ซึ่งมีกระแสเงินสดใชไปเพียง 66.27 ลานบาทหรือใชไป
เพ่ิมขึ้นสุทธิ 74.26 ลานบาท มีผลทําใหในชวงสิ้นป2558 กระแสเงินสดลดลง 57.11 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2557 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ จํานวนเงิน 15.07 ลานบาท และเมื่อรวมกับกระแสเงินสดตนป จํานวน 60.8 ลานบาท ทําใหเงินสด
คงเหลือสิ้นป 2558 มีมูลคา 3.69 ลานบาท ตัวเลขกระแสเงินสดคงเหลือปลายป 2558 ลดลงมาก เน่ืองจากบริษัท นํากระแสเงิน
สดสวนเกินไปชําระเงินกูทั้งระยะสั้น และระยะยาวกอนกําหนดเพ่ือลดตนทุนทางการเงิน เพ่ือทําใหผลประกอบการดีขึ้น 
 

2. อัตราสวนสภาพคลอง 
           อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดในป 2558 เทากับ 1.66 เทา สูงกวาป 2557 ที่มีอัตราสวน 1.50 เทา เปนผลจากทรัพยสิน
หมุนเวียนของป 2558 ซึ่งมีมูลคา 501 ลานบาท ตํ่ากวาป 2557 ที่มีมูลคา 603 ลานบาท ขณะที่มูลคาหน้ีสินหมุนเวียน ของป 2558 
ซึ่งมีมูลคา 303 ลานบาท ตํ่ากวาป 2557 ที่มีมูลคา 401 ลานบาท  มาจากทรัพยสินหมุนเวียนที่ลดลงเพียง 17% ขณะที่หน้ีสิน
หมุนเวียนลดลงถึง 24% 
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            จํานวนวันของรอบการขายสินคา(Cash Cycle) ป 2558 อยูที่ 24 วัน ในขณะที่ป 2557 เทากับ 28 วัน ซึ่งหมุนไดเร็วกวาป 
2557 เล็กนอย 

รายจายลงทุน 
           ในป 2558 บริษัทฯมีการลงทุนทรัพยสินทุน ประเภทที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักร, แมพิมพ และอุปกรณ ในการผลิตอื่น ๆ
เปนมูลคา 120.7 ลานบาท เปนการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมทดแทนเครื่องจักรเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงมีการ
ลงทุนในการขยายอาคารคลังสินคาเพ่ิมมูลคา 16.7 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บสินคาสําเร็จรูป  

แหลงท่ีมาของแหลงเงินทุน 
           แหลงเงินทุนหลัก สวนใหญไดมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินการจํานวน 150 ลานบาท และสวนหน่ึงไดรับจากการ
ที่มีผูเขามาใชสิทธิซื้อหุน TPAC-W1 และ TPAC ESOP มูลคา 33.8 ลานบาท บริษัทฯ ใชเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนและ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเปนหลัก เพ่ือมุงเนนการพัฒนาสินคา เทคโนโยยี และรองรับการขยายกําลังการ
ผลิตในอนาคต ในขณะเดียวกันกําไรจากการดําเนินงานบริษัทก็ไดนํามาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในระหวางป 2558 ซึ่งจาย
จากผลประกอบการประจําป 2557 จํานวน 61.8 ลานบาท คิดเปน 66.17% ของกําไรสุทธิประจําป 2557                           
           ณ วันสิ้นป 2558 โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียนจากการดําเนินธุรกิจจํานวน 302 ลานบาท 
และหน้ีสินระยะยาวจํานวน 87.8 ลานบาท รวมหน้ีสิน 390.6 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนจํานวน 767.7 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ
มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2558 อยูที่ 0.51 เทา ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับป 2557 ที่อัตราสวนหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุนอยูที่ 0.79 เทา ทั้งน้ีแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองดานเงินทุนหมุนเวียนที่เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากในป 2558  
           ในขณะเดียวกัน สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2558 จํานวน 767 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนที่ 255.00 
ลานบาท แบงเปน 255 ลานหุนมูลคาหุนละ 1.00 บาท และมีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 208,766,400 หุน สวนเกินมูลคาหุน 
122.64 ลานบาท เงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 25.5 ลานบาท และมีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 410.4 ลานบาท ซึ่ง
โครงสรางเงินทุนสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากปกอนอันเปนผลจากกไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นในป 2558 จํานวน 104.2 ลานบาท ซึ่ง
เติบโตขึ้นจากป 2557 10.8 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปน 11.6% 

                  14.2 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 
                 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน ยังคงเปนราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใชในการผลิต 
โดยมีอัตราสวนกวารอยละ 60 ของตนทุนวัตถุดิบรวม ขณะที่ตนทุนวัตถุดิบรวม มีอัตราสวนประมาณรอยละ 54ของยอดขาย ซึ่ง
ราคาและปริมาณของเม็ดพลาสติกมีความผันผวนไปในทางเดียวกับราคาและปริมาณ ของน้ํามันดิบในตลาดโลก ในป 2558 
ราคาเม็ดพลาสติกมีระดับราคาที่ตํ่ากวาในป 2557 และคอนขางผันผวน ซึ่งควบคุมไดยาก ในขณะท่ีไตรมาสสุดทาย ราคาเริ่ม
ปรับลดลง ตามราคาของนํ้ามันดิบโลก สําหรับในครึ่งปแรกของป 2559 คาดวาราคาน้ํามันดิบอาจปรับราคาสูงขึ้นตามลําดับ ซึ่ง
เปนการปรับตัวจากที่ราคาลดลงตํ่าไปมากในป 2558  
           ปจจัยรองที่ยังคงมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน คือ ตนทุนพลังงานและคาจางแรงงาน ที่ใชในการผลิตที่ 
ปรับตัวสูงขึ้นในป 2558 แมในป 2558 อัตราคาแรงงานขั้นตํ่าจะไมมีการปรับเพ่ิมอีก แตก็ยังมีปจจัยอื่นที่ยังสงผลกระทบในแง
เศรษฐกิจโลกโดยรวมถดถอย สงผลใหการจับจายใชสอยลดลง แมจะไมกระทบกับบริษัทมากนัก เน่ืองจากบริษัทผลิตสินคา
ประเภทอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน แตบริษัทก็ยังคงตองระมัดระวัง และคงตองเผชิญกับคูแขงในแงราคา ทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ 
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           ปจจัยสําคัญตอมาคือ การเมืองภายในประเทศ ที่มีสวนทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศตองชะลอตัว จากการที่ผูบริโภคใช
จายอยางระมัดระวัง งบลงทุนภาครัฐไมสามารถกระจายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจและ
ความเช่ือมั่นในการลงทุน แมสินคาที่บริษัทฯผลิตจะนําไปใชกับสินคาอุปโภคบริโภคอุปโภคที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิต
เปนสวนใหญ แตก็อาจไดรับผลกระทบบางดานจิตวิทยาของผูอุปโภคบริโภคที่จะระมัดระวังการใชจายใหนอยลง หรือใชเทาที่
จําเปน   

 
11.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

            รายนามผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษัทฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
   
ป 2556 นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 4521 

ป 2557 นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 4521 

ป 2558 นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 4521 

 
            ในป 2558 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนให ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ดังน้ี 

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)     จํานวน 700,000 บาท 
 คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)                         จํานวน   31,221 บาท  

 

12. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
-ไมมี- 
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          การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

       เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั 

                    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบรษิัทรวม   

             เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางาน และ   

    หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

                เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกับรายการราคาประเมินทรัพยสิน 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

 (2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ ควบคุมภายใน รวมท้ัง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ ถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นางสาวอนงค  สมพิทยานุรักษ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือช่ือของ นางสาวอนงค  สมพิทยานุรักษ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทได รับรองความถูกตองของ
ขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

           ช่ือ                                                           ตําแหนง                                             ลายมือช่ือ 

1. นายเควิน คูมาร ชารมา                        ประธานกรรมการบริหาร             

 

2. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ                         กรรมการผูจัดการ            

 

  ช่ือผูรับมอบอาํนาจ                                           ตําแหนง                                             ลายมือช่ือ 

 

  นางสาวอนงค สมพิทยานุรักษ                  เลขานุการบริษัท  
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ทั้ ง น้ี  ม า ต ร า  8 9 / 2 0  * * *  แ ห ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ต ล า ดห ลั ก ท รั พ ย  พ . ศ .  2 5 3 5 

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร

ตองรวมกันรับผิดตอบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน

หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญใน

กรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดท่ีตองเปดเผยตาม

มาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ

ขอมูลในเอกสารดังกลาวเทาน้ัน อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึง

ความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจงน้ัน ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ *** ใชบังคับกับบริษัทที่อยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   พ.ศ. 

2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เทาน้ัน 
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                                                                               รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

ชื่อ - สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน
การถือหุน ความสัมพันธ ประสบการณทํางาน 5 ป ที่ผานมา

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
1. นายเควิน คูมาร ชารมา 32  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical 

Trading and Finance, Cass  Business School 
มหาวิทยาลัย ซิตี้ สหราชอาณาจักร 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical 

Trading and Finance, Cass  Business School 
มหาวิทยาลัย ซิตี้ สหราชอาณาจักร 

 หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 
214/2015  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย 

0.00 สามีลําดับที่2 ป 2550-2553
 
ป 2553-2556 

Analyst, Credit Suisse, 
fixed Income division 
Securitisation 

Credit Suisse, ลอนดอน สหราชอาณาจักร 

 

Associate, European Distressed Debt 

Acquisitions, Colony Capital ลอนดอน สหราช
อาณาจักร)

  
 
 
ป 2557-ปจจุบัน 

 
 
 
กรรมการบริหาร 

Associate Director, European Special 

Situations, La Salle Investment Management 

ลอนดอน สหราชอาณาจักร 
Armanset Ltd. ลอนดอน สหราชอาณาจักร 
 

 ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการ และ บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
  

  
กรรมการบริหาร
 

 
 

2. อาราธนา โลเฮีย ชารมา 30  วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
   Babson College รัฐแมสซาชูเซตส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตร Director Certification 

Program รุนที่ 214/2015  

0.00 ภรรยาลําดับที่1 

พี่สาวลําดับที่ 3 
2551 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายธุรกิจขน

สัตว   

 

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส จํากัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

   

      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย  

 
  
3. ยาโชวาดัน โลเฮีย 28    Bachelor of Engineering Business  

Management, Warwick Business School, 

Warwickshire, ประเทศอังกฤษ 

0.00 นองชาย ลําดับ
ที่2 

2552 – 2555 กรรมการผูจัดการ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จํากัด 

 2555 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานพาณิชย บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส โกลบอล เซอรวิสเซส 
จํากัด  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
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   หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 
214/2015 

  

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประเทศไทย 

 

4. นายธีรวิทย บุษยโภคะ 55  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
     เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       

4.00 ไมมี ป 2529-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
       
   อบรมหลักสูตร DCP รุน 51/2006  สมาคม

สงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     

       
       
5.  นาย อานิล กุมาร โคลิ 56  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการดาน

การตลาด มหาวิทยาลัย Pune ประเทศอินเดีย 

     เทคโนโลยีบัณฑิต Harcourt Butler 

Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur 

ประเทศอินเดีย 

ไมมี 2541 – 2556   กรรมการบริหาร(ดาน
เทคนิค) 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 

6. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย 60  วิ ศ ว ก ร รมศ า สต รบั ณ ฑิ ต  จุ ฬ า ล ง ก รณ
มหาวิทยาลัย 

    กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M 

University  

     รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี 2545 – ปจจุบัน รองผูจัดการใหญ 
ผูรับผิดชอบสายลูกคา
ธุรกิจรายกลาง 
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

  
  
   

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย 
    

 
2548 - ปจจุบัน

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ประเทศไทย   

    หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 
21/2003 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย 

    หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชนรุนที่ 18/2005 

    วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประเทศไทย 

    ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
ที่ 10/2010 

 2547 – ปจจุบัน 
 
 
2555 – ปจจุบัน

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
ประเทศไทย 
 
บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จํากัด (มหาชน) 
ประเทศไทย   
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7. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน 44  MBA,Sloan School of Management, 

MassachusettsInstitute of  Technology (MIT), 

Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี 2543 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
 

บริษัท เอ.เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน) 
      

   หลักสูตร Director Accreditation Program 

รุนที่ 72/2006  
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเทศไทย 

     
       

8.  นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป 43  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประเทศไทย 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

0.00 ไมมี 2550 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ ฝายสื่อสาร
องคกร  

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด องคกร
ภายใตกระทรวงการคลังแหงประเทศไทย 

        

9   นายอโลค กุมาร โกธารี   56    B.COM (Hons) from ST. Xavier’s College 
Calcutta University, India 

   0.00       ไมมี 2524 – ปจจบุัน
2553 
2554 
2555 

Head of Business 
Analytics 
VP. Finance 
 
VP. Finance 
Insurance Advisor 
 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
Indorama ventures Limited, Bangkok 
 
Orion Global PET, Lithuania 
Life insurance Corporation of India 
 

10. นางสาวอนงค สมพิทยานุ
รักษ 

61  MBA Finance,  Assumption Univesity of 

Thailand (ABAC) 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริหารธุรกิจ การบัญชี 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ 
 Strategic CFO in Capital Makets Program 

รุนที่ 1 ป 2558 
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  

0.00 ไมมี ป 2558-ปจจุบัน
 
 
 
 
 
 
ป 2550-2556 

ผูอํานวยการสายงาน
การเงินและบริหาร และ 
เลขานุการบริษัท 
และหัวหนางานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance) 
 
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
บัญชีการเงิน 
 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
กลุมบริษัท ธีรชัย 
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11. นายไพโรจน พวงพงษ  66  ปริญญาโท สาขาการจัดการ 
     มหาวิทยาลัยนอรทรอฟสหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี ป2556-ปจจุบัน
ป 2549-2555 

 
ป 2540-2549

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ผูอํานวยการสายงาน          
การผลิต 

ผูจัดการขายและวางแผน 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 
บริษัท แอมคอร คอนเทนเนอร แพคเกจจิ้ง  จํากัด 

12.นายจักรพันธ สุคนธวารินทร   
 

 

40  ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา พระ
นครเหนือ 

0.00 ไมมี ป2558-ปจจุบัน
 

ป 2550-2557

ผูอํานวยการสายงานการ
ผลิต 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สายการผลิต 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 

13. นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช 45  ปริญญาโทบริหาร  
      มหาวิทยาลัย ลินคอลน สหรัฐอเมริกา

0.00 ไมมี ป2547-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ
สายงานการตลาด 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  

  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.00 ไมมี ป 2540-2546 ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เจเพรส จํากัด

14. นายยุติ พุกกณะสุต 57  ปริญญาตรีนิติศาสตร                    
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

0.00 ไมมี ป 2538-2556
 

ป 2556-2557

ผูชวยผูอํานวยการ
สายงานการตลาด 
ผูชวยผูอํานวยการ 

สายงานโลจิสติก

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  
 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  

15. นางสาวรุงทิวา คลายนอย 53  ปริญญาตรีบัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0.00 ไมมี ป 253-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการสายงาน
การเงินและบริหาร

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
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กรณีผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคมุดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัร่วม 

รายชื่อกรรมการ บริษทั พลาสติคและหีบห่อไทยจาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
ไม่มี 

นายเควิน คูมาร ชารมา      X - 
นางอารธนา โลเฮีย ชารมา   I - 
นายยาโชวาดัน โลเฮีย       I - 
นายธีรวิทย                 บุษยโภคะ I และ II - 
นายอนิล กุมาร โคลิ          I และ II - 
นายวีระศักดิ์                สุตจัณฑวิบูลย I,III - 
นายกิตติภัต              สุทธิสัมพัทน I,III - 
นายกรานต                 ฉายาวิจิตรศิลป I,III - 
นายอโลค กุมาร โกธารี  IV,V - 
นางสาวอนงค               สมพิทยานุรักษ IV,V - 
นายไพโรจน                พวงพงษ IV - 
นางสาวรุงทิวา              คลายนอย IV,V - 
นางสาวนิภาพรรณ          พลวณิช IV - 
นายยุติ                     พุกกณะสุต IV - 
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบรษิัท, II = กรรมการบรหิาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผูบรหิาร, V = ผูบริหารสายงานบัญชีและการเงิน 



                                                                  

                                                              บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

   
   
   
 67 
 

 

เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

  บริษัทไมมีบริษัทยอย  
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหนาผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

บริษัท (Compliance) 

ผูตรวจสอบภายใน 

               บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)    

สํานักงานใหญเลขท่ี 699 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

โทร. 02-708 9918  

โทรสาร  02-722- 8382  

นําโดย หัวหนาผูตรวจสอบภายใน คุณนงลักษณ ลีลากุล 

 

 งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

นางสาวอนงค  สมพิทยานุรักษ   ดํารงตําแหนง หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

ต้ังแตวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป โดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ 
ในการประชุมกรรมการครั้งท่ี 2/2559 วนัท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 
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เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรพัยสิน 7 ฉบับ 

โดย 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั 

เพ่ือทราบมูลคาตลาดปจจบุัน และเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ออกให ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 

โดย 

นายชวลิต มัญชสิงห 

หัวหนาผูประเมิน 
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รายงานการตรวจประเมินมูลคาทรัพยสิน  บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงคการประเมิน เพื่อทราบมลูคาตลาดปจจุบัน เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 

หลักเกณฑการประเมิน  เพื่อกําหนดมูลคาตลาด 

วิธีการประเมิน วิธีตนทุนทดแทน 

ลํา
ดับ
ท่ี 

ประเภททรัพยสิน 

 
ท่ีต้ังทรัพยสิน 

ทะเบียนเครื่องจัก /  

เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

จํานวนเครื่อง / 

อาคารสิ่งปลูกสราง 
ภาระผูกพัน 

วันท่ี
ประเมิน 

มูลคาทรัพยสิน 

ท่ีประเมิน 

1 เครื่องจักรพรอม
อุปกรณ 

เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  

แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 

ยังไมไดจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ 

39 เครื่อง ไมสามารถ
ตรวจสอบได 

16/10/2558 82,313,000.-บาท 

2 เครื่องจักรพรอม
อุปกรณ 

เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  

แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 

45-323-606-0399, 

0400,0402, ถึง 

0406, 46-323-606-0214 

ถึง 

0219,0222,47-323-606-

0004 ถึง 

0009,54-323-606-0168 

ถึง 

0171,53-323-606-

0082,0084 และ 0085 

27 เครื่อง ยังไมไดจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ 94 

เครื่อง 

และแมพิมพ จํานวน 81 

รายการ 

รวมท้ังหมด 202 รายการ 

ไมสามารถ
ตรวจสอบได 

16/10/2558 262,660,000.-บาท 

3 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

ซอยเทียนทะเล 30 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  

แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 87807 

เน้ือท่ี 3-0-16.5 ไร 
หรือ 1,216.5 ตารางวา 

อาคารโรงงานพรอม
สํานักงาน 2 ช้ัน และ 

อาคารโกดังเก็บสินคา 1, 2 

และ 3 

จํานองเปน
ประกันกับ 

ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด 

(มหาชน) 

15/10/2558 50,758,000.- บาท 

4 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

ซอยเทียนทะเล 30 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  

แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 87813 

เน้ือท่ี 6-0-28 ไร 
หรือ 2,428 ตารางวา 

จํานวน 2 รายการ ไดแก  
อาคารซื้อขายเครื่องจักรกล
เกา 
และ สวนปรับปรุงพัฒนา
อ่ืน 

จํานองเปน
ประกันกับ 

ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

15/10/2558 68,798,000.- บาท 

5 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

ซอยเทียนทะเล 30 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  

แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 87806 

เน้ือท่ี 5-3-04.8 ไร 
หรือ 2,304.8 ตารางวา 

จํานวน 3 รายการ ไดแก 
อาคารโรงงาน 2 ช้ัน พรอม
สํานักงาน 4 ช้ัน 

อาคารปอมยาม และอาคาร
โกดังเก็บสินคา 

ไมมีภาระผูกพัน
ใด ๆ 

15/10/2558 104,191,400.-บาท 

6 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

เลขท่ี 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  

แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 74377 

เน้ือท่ี 3-0-00 ไร 
หรือ 1,200 ตารางวา 

จํานวน 5 รายการ ไดแก 
อาคารโรงงาน 

พรอมสํานักงาน, อาคารเก็บ
สินคา 
และอาคารประกอบอื่น ๆ 

จํานองเปน
ประกันกับ 

ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด 

(มหาชน) 

15/10/2558 60,076,000.- บาท 

รวมมูลคาท้ังสิ้น 628,796,400.-บาท 
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                                                                               รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

ชื่อ - สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน
การถือหุน ความสัมพันธ ประสบการณทํางาน 5 ป ที่ผานมา

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
1. นายเควิน คูมาร ชารมา 32  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical 

Trading and Finance, Cass  Business School 
มหาวิทยาลัย ซิตี้ สหราชอาณาจักร 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical 

Trading and Finance, Cass  Business School 
มหาวิทยาลัย ซิตี้ สหราชอาณาจักร 

 หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 
214/2015  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย 

0.00 สามีลําดับที่2 ป 2550-2553
 
ป 2553-2556 

Analyst, Credit Suisse, 
fixed Income division 
Securitisation 

Credit Suisse, ลอนดอน สหราชอาณาจักร 

 

Associate, European Distressed Debt 

Acquisitions, Colony Capital ลอนดอน สหราช
อาณาจักร)

  
 
 
ป 2557-ปจจุบัน 

 
 
 
กรรมการบริหาร 

Associate Director, European Special 

Situations, La Salle Investment Management 

ลอนดอน สหราชอาณาจักร 
Armanset Ltd. ลอนดอน สหราชอาณาจักร 
 

 ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการ และ บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
  

  
กรรมการบริหาร
 

 
 

2. อาราธนา โลเฮีย ชารมา 30  วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
   Babson College รัฐแมสซาชูเซตส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตร Director Certification 

Program รุนที่ 214/2015  

0.00 ภรรยาลําดับที่1 

พี่สาวลําดับที่ 3 
2551 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายธุรกิจขน

สัตว   

 

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส จํากัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

   

      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย  

 
  
3. ยาโชวาดัน โลเฮีย 28    Bachelor of Engineering Business  

Management, Warwick Business School, 

Warwickshire, ประเทศอังกฤษ 

0.00 นองชาย ลําดับ
ที่2 

2552 – 2555 กรรมการผูจัดการ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จํากัด 

 2555 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานพาณิชย บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส โกลบอล เซอรวิสเซส 
จํากัด  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 



                                                                  

                                                              บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 63 

   หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 
214/2015 

  

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประเทศไทย 

 

4. นายธีรวิทย บุษยโภคะ 55  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
     เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       

4.00 ไมมี ป 2529-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
       
   อบรมหลักสูตร DCP รุน 51/2006  สมาคม

สงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     

       
       
5.  นาย อานิล กุมาร โคลิ 56  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการดาน

การตลาด มหาวิทยาลัย Pune ประเทศอินเดีย 

     เทคโนโลยีบัณฑิต Harcourt Butler 

Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur 

ประเทศอินเดีย 

ไมมี 2541 – 2556   กรรมการบริหาร(ดาน
เทคนิค) 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 

6. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย 60  วิ ศ ว ก ร รมศ า สต รบั ณ ฑิ ต  จุ ฬ า ล ง ก รณ
มหาวิทยาลัย 

    กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M 

University  

     รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี 2545 – ปจจุบัน รองผูจัดการใหญ 
ผูรับผิดชอบสายลูกคา
ธุรกิจรายกลาง 
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

  
  
   

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย 
    

 
2548 - ปจจุบัน

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ประเทศไทย   

    หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 
21/2003 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย 

    หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชนรุนที่ 18/2005 

    วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประเทศไทย 

    ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
ที่ 10/2010 

 2547 – ปจจุบัน 
 
 
2555 – ปจจุบัน

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
ประเทศไทย 
 
บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จํากัด (มหาชน) 
ประเทศไทย   
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7. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน 44  MBA,Sloan School of Management, 

MassachusettsInstitute of  Technology (MIT), 

Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี 2543 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
 

บริษัท เอ.เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน) 
      

   หลักสูตร Director Accreditation Program 

รุนที่ 72/2006  
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเทศไทย 

     
       

8.  นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป 43  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประเทศไทย 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

0.00 ไมมี 2550 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ ฝายสื่อสาร
องคกร  

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด องคกร
ภายใตกระทรวงการคลังแหงประเทศไทย 

        

9   นายอโลค กุมาร โกธารี   56    B.COM (Hons) from ST. Xavier’s College 
Calcutta University, India 

   0.00       ไมมี 2524 – ปจจบุัน
2553 
2554 
2555 

Head of Business 
Analytics 
VP. Finance 
 
VP. Finance 
Insurance Advisor 
 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
Indorama ventures Limited, Bangkok 
 
Orion Global PET, Lithuania 
Life insurance Corporation of India 
 

10. นางสาวอนงค สมพิทยานุ
รักษ 

61  MBA Finance, Assumption Univesity of 

Thailand (ABAC) 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริหารธุรกิจ การบัญชี 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ 
 Strategic CFO in Capital Makets Program 

รุนที่ 1 ป 2558 
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  

0.00 ไมมี ป 2558-ปจจุบัน
 
 
 
 
 
 
ป 2550-2556 

ผูอํานวยการสายงาน
การเงินและบริหาร และ 
เลขานุการบริษัท 
และหัวหนางานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance) 
 
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
บัญชีการเงิน 
 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
กลุมบริษัท ธีรชัย 
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11. นายไพโรจน พวงพงษ  66  ปริญญาโท สาขาการจัดการ 
     มหาวิทยาลัยนอรทรอฟสหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี ป2556-ปจจุบัน
ป 2549-2555 

 
ป 2540-2549

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ผูอํานวยการสายงาน          
การผลิต 

ผูจัดการขายและวางแผน 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 
บริษัท แอมคอร คอนเทนเนอร แพคเกจจิ้ง  จํากัด 

12.นายจักรพันธ สุคนธวารินทร   
 

 

40  ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา พระ
นครเหนือ 

0.00 ไมมี ป2558-ปจจุบัน
 

ป 2550-2557

ผูอํานวยการสายงานการ
ผลิต 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สายการผลิต 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 

13. นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช 45  ปริญญาโทบริหาร  
      มหาวิทยาลัย ลินคอลน สหรัฐอเมริกา

0.00 ไมมี ป2547-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ
สายงานการตลาด 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  

  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.00 ไมมี ป 2540-2546 ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เจเพรส จํากัด

14. นายยุติ พุกกณะสุต 57  ปริญญาตรีนิติศาสตร                    
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

0.00 ไมมี ป 2538-2556
 

ป 2556-2557

ผูชวยผูอํานวยการ
สายงานการตลาด 
ผูชวยผูอํานวยการ 

สายงานโลจิสติก

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  
 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  

15. นางสาวรุงทิวา คลายนอย 53  ปริญญาตรีบัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0.00 ไมมี ป 253-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการสายงาน
การเงินและบริหาร

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
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กรณีผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคมุดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัร่วม 

รายชื่อกรรมการ บริษทั พลาสติคและหีบห่อไทยจาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
ไม่มี 

นายเควิน คูมาร ชารมา      X - 
นางอารธนา โลเฮีย ชารมา   I - 
นายยาโชวาดัน โลเฮีย       I - 
นายธีรวิทย                 บุษยโภคะ I และ II - 
นายอนิล กุมาร โคลิ          I และ II - 
นายวีระศักดิ์                สุตจัณฑวิบูลย I,III - 
นายกิตติภัต              สุทธิสัมพัทน I,III - 
นายกรานต                 ฉายาวิจิตรศิลป I,III - 
นายอโลค กุมาร โกธารี  IV,V - 
นางสาวอนงค               สมพิทยานุรักษ IV,V - 
นายไพโรจน                พวงพงษ IV - 
นางสาวรุงทิวา              คลายนอย IV,V - 
นางสาวนิภาพรรณ          พลวณิช IV - 
นายยุติ                     พุกกณะสุต IV - 
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบรษิัท, II = กรรมการบรหิาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผูบรหิาร, V = ผูบริหารสายงานบัญชีและการเงิน 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหนาผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

บริษัท (Compliance) 

ผูตรวจสอบภายใน 

               บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)    

สํานักงานใหญเลขท่ี 699 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

โทร. 02-708 9918  

โทรสาร  02-722- 8382  

นําโดย หัวหนาผูตรวจสอบภายใน คุณนงลักษณ ลีลากุล 

 

 งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

นางสาวอนงค  สมพิทยานุรักษ   ดํารงตําแหนง หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

ต้ังแตวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป โดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ 
ในการประชุมกรรมการครั้งท่ี 2/2559 วนัท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานการตรวจประเมินมูลคาทรัพยสิน  บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
วัตถุประสงคการประเมิน เพื่อทราบมลูคาตลาดปจจุบัน เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 
หลักเกณฑการประเมิน  เพื่อกําหนดมูลคาตลาด 
วิธีการประเมิน วิธีตนทุนทดแทน 

ลํา
ดับ
ท่ี 

ประเภททรัพยสิน 
 

ท่ีต้ังทรัพยสิน 
ทะเบียนเครื่องจัก /  
เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

จํานวนเครื่อง / 
อาคารสิ่งปลูกสราง 

ภาระผูกพัน 
วันท่ี

ประเมิน 
มูลคาทรัพยสิน 
ท่ีประเมิน 

1 เครื่องจักรพรอม
อุปกรณ 

เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

ยังไมไดจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ 

39 เครื่อง ไมสามารถ
ตรวจสอบได 

16/10/2558 82,313,000.-บาท 

2 เครื่องจักรพรอม
อุปกรณ 

เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

45-323-606-0399, 
0400,0402, ถึง 
0406, 46-323-606-0214 
ถึง 
0219,0222,47-323-606-
0004 ถึง 
0009,54-323-606-0168 
ถึง 
0171,53-323-606-
0082,0084 และ 0085 

27 เครื่อง ยังไมไดจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ 94 
เครื่อง 
และแมพิมพ จํานวน 81 
รายการ 
รวมท้ังหมด 202 รายการ 

ไมสามารถ
ตรวจสอบได 

16/10/2558 262,660,000.-บาท 

3 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 87807 
เน้ือท่ี 3-0-16.5 ไร 
หรือ 1,216.5 ตารางวา 

อาคารโรงงานพรอม
สํานักงาน 2 ช้ัน และ 
อาคารโกดังเก็บสินคา 1, 2 
และ 3 

จํานองเปน
ประกันกับ 
ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด 
(มหาชน) 

15/10/2558 50,758,000.- บาท 

4 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 87813 
เน้ือท่ี 6-0-28 ไร 
หรือ 2,428 ตารางวา 

จํานวน 2 รายการ ไดแก  
อาคารซื้อขายเครื่องจักรกล
เกา 
และ สวนปรับปรุงพัฒนา
อ่ืน 

จํานองเปน
ประกันกับ 
ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

15/10/2558 68,798,000.- บาท 

5 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 87806 
เน้ือท่ี 5-3-04.8 ไร 
หรือ 2,304.8 ตารางวา 

จํานวน 3 รายการ ไดแก 
อาคารโรงงาน 2 ช้ัน พรอม
สํานักงาน 4 ช้ัน 
อาคารปอมยาม และอาคาร
โกดังเก็บสินคา 

ไมมีภาระผูกพัน
ใด ๆ 

15/10/2558 104,191,400.-บาท 

6 ท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง 

เลขท่ี 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 74377 
เน้ือท่ี 3-0-00 ไร 
หรือ 1,200 ตารางวา 

จํานวน 5 รายการ ไดแก 
อาคารโรงงาน 
พรอมสํานักงาน, อาคารเก็บ
สินคา 
และอาคารประกอบอื่น ๆ 

จํานองเปน
ประกันกับ 
ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด 
(มหาชน) 

15/10/2558 60,076,000.- บาท 

รวมมูลคาท้ังสิ้น 628,796,400.-บาท 
 



 


